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หนึ่งมิตรชิดใกล้ :
เกาะกระแสมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มฟีเวอร์
ของเล่นชาวไร่ :
เครื่องใส่ปุ๋ยผ่ากลางกออ้อย

THE
PIONEER
‘พ่อทูร’ ผู้บุกเบิกอาณาจักรอ้อยแสนตันแห่งอีสาน

TEAM
EDiTOR’S TALK
“มิตรชาวไร่” ฉบับ “THE PIONEER : นักบุกเบิก” ฉบับนี้ เราพาไปเปิดใจ “พ่อทูร
ชัยด�า” มิตรชาวไร่อาวุโสแห่งอีสานที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นักบุกเบิกผ่านร้อน
ผ่านหนาวเคียงบ่าเคียงไหล่คกู่ บั โรงงานน�า้ ตาลมิตรผล กาฬสินธุม์ ากว่า 17 ปี จนวันนีพ้ อ่ ทูร
ประสบความส�าเร็จขึ้นชั้นมิตรชาวไร่แถวหน้า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมิตรชาวไร่ใน
ภาคอีสาน ไปติดตามการน�าแนวคิดการท�าไร่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมาปรับใช้ได้อย่าง
สอดคล้อง กับวิถีชีวิตชาวไร่อีสานกันนะครับ และจากผลงานที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดตลอด
17 ปีที่ผ่านมาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ “พ่อทูร ชัยด�า” จะได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้น
ให้ดา� รงต�าแหน่งนายกสมาคมชาวไร่กาฬสินธุ์ คนล่าสุด ในนามของหนังสือ “มิตรชาวไร่”
ขอแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงครับ
คอลัมน์ “หนึ่งมิตรชิดใกล้” คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้บริหารไฟแรงของกลุ่ม
มิตรผลเจ้าเก่า ผู้บุกเบิกปลุกปั้นมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมากับมือจะพาเราไปเกาะติดกระแส
มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มฟีเวอร์ทกี่ า� ลังเกิดขึน้ อยูใ่ นขณะนี้ พีน่ อ้ งมิตรชาวไร่ในหลายพืน้ ทีก่ า� ลัง
ตื่นตัวและเตรียมรองรับการขยายตัวที่ยังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ส�าหรับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
ที่วันนี้ดังไกลไปถึงออสเตรเลีย เล่นเอาชาวไร่ออสซี่อดใจไม่ไหว ขอบินลัดฟ้ามาเยี่ยมเยือน
รุดดูพัฒนาการของพี่น้องมิตรชาวไร่ไทยที่ด่านช้าง สุพรรณบุรี รายละเอียดมีเต็มอิ่มใน
สกู๊ปพิเศษครับ
คอลัมน์ “เคล็ด (ไม่) ลับฉบับชาวไร่” ไปพบกับเทคนิคการปลูกอ้อยอย่างไรให้ได้
ผลผลิตสูงถึง 20 ตันต่อไร่ มีปัจจัยอะไรบ้างที่มิตรชาวไร่ต้องใส่ใจให้ความส�าคัญ ไปดูกัน
ให้ชัดๆ ตามมาด้วยคอลัมน์ “ของเล่นชาวไร่” ในช่วงที่มิตรชาวไร่ต้องใส่ปุ๋ยบ�ารุงรักษา
อ้อยให้ทันเวลา เรามีตัวช่วยใหม่มาแนะน�ากันกับ “Fertiliser Rig : เครื่องใส่ปุ๋ยผ่ากลาง
กออ้อย” ที่ช่วยให้อ้อยได้รับประโยชน์เต็มที่สุดๆ
มิ ต รผลโมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม ท� า ให้ มิ ต รชาวไร่ มี
เวลาว่างจากกิจกรรมในไร่มากขึ้น ฉบับนี้เราจึงชวน
มิตรชาวไร่ไปเลือกแว่นกันแดดเท่ๆ มาเสริมลุค้ กันหน่อย
กับคอลัมน์ไลฟ์สไตล์ “เลือกใส่แว่นกันแดดอย่างไร
ให้ ‘เท่’ และ ‘มั่นใจ’” และพาไปรู้จักกับ “ไก่ชน
เลือดนักสู้สายพันธุ์บุกเบิก” ที่มีกิตติศัพท์ดังไกล
สร้างชื่อเสียงให้คนไทยมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา
มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มไปทีไ่ หน วารสารมิตรชาวไร่
เราก็ไปทีน่ นั่ นะครับ ไม่ตอ้ งกลัวจะเหงา เพราะเราเป็น
เพื่อนคู่คิดให้กับมิตรชาวไร่ ยิ่งอ่านยิ่งรวย รวย
ศุภพงษ์ สุกแสงฉาย
อย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรวยอย่างมีสไตล์กันด้วยนะ
บรรณาธิการ
ครับพี่น้อง

ที่ปรึกษา
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ
อัมพร กาญจนก�าเนิด
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รอบรั้วชาวไร่

สื่อสารชัดเจน...สัมพันธ์ฉันท์ด้านอ้อย
และชาวไร่ ในโครงการผูบ
้ ริหารด้านอ้อย
พบปะชาวไร่ในลานอ้อย
ทุกวันพฤหัสบดีดา้ นอ้อยโรงงานน�า้ ตาลมิตรผลกาฬสินธุ์
จัดโครงการผูบ้ ริหารด้านอ้อยพบปะชาวไร่ในลานอ้อยเพื่อ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและข่าวสารต่างๆ ในช่วงเปิดหีบ
2557/58 ให้ชาวไร่อ้อยและคนขับรถบรรทุก ที่น�าอ้อย
มาส่งโรงงาน พร้อมทั้งร่วมรับฟัง – ตอบข้อซักถามต่างๆ

มิตรผล ด่านช้าง เตรียมพร้อมรับมือ
สู้ภัยแล้ง

ศึกษาดูงานเตรียมแปลง

ตลอดเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ด้าน
อ้อยโรงงานน�้าตาลมิตรผลภูเขียว จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
เรื่องการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยรถตัด ให้กับชาวไร่อ้อยกลุ่ม
เตรียมแปลงรองรับรถตัดอ้อยในพื้นที่แล้วหลายรุ่น เพื่อ
ให้ชาวไร่อ้อยเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญ
ของขั้นตอนในการเตรียมแปลงที่เหมาะสม ส�าหรับรองรับ
การท�างานของรถตัดอ้อย เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
ของรถตัดและลดต้นทุกอีกด้วย
4 มิตรชาวไร่

ด้านอ้อย โรงงานน�า้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง มีนโยบาย
เตรียมพร้อมรับมือสู้ภัยแล้งร่วมกับชาวไร่อ้อยในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน โดยสนับสนุน การสร้างแหล่งน�้า
ประเภทต่าง ๆ ให้แก่ไร่อ้อย เช่น สระจิ๋ว ซึ่งได้ประสาน
งานกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยขุด
สระจิ๋ว ขนาด 1,260 คิว (ใช้พื้นที่ประมาณ 1 งาน และ
ชาวไร่อ้อยต้องร่วมสมทบกับกรมฯ เป็นเงิน 2,500 บาท / สระ
สามารถยื่นความประสงค์ผ่านงานชลประทานได้ไม่เกิน
วันที่ 31 ก.ค. 58) นอกจากนี้ การเจาะบ่อบาดาล การ
ขุดสระน�้า การน�าระบบน�้าหยดมาใช้ในไร่อ้อย พร้อมด้วย
อุปกรณ์ชลประทานต่าง ๆ นั้น ชาวไร่สามารถขอรับการ
สนับสนุนเงินส่งเสริมชลประทานได้เช่นเดียวกัน
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การให้น้ำทางโทรศัพท์…

ชาวไร่ขนาดเล็กภูหลวงเตรียมความพร้อม
ระหว่างวันที่ 7-15 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงงาน
น�้าตาลมิตรผลภูหลวง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับการบริหารจัดการไร่อ้อย ส�าหรับเกษตรกรชาวไร่ขนาด
เล็กในชือ่ ของโครงการ “ศูนย์พฒ
ั นาไร่ออ้ ยมิตรผลภูหลวง”
ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้เป็นการขยายผล
ไปสู่เขตส่งเสริม ซึ่งมีจัดตั้งเป็นศูนย์ฯ หลักประจ�าเขต
เขตละ 1 ศูนย์ฯ รวมทัง้ สิน้ 11 ศูนย์ฯ พร้อมคัดเลือกเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ที่จะน�าไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต โดย
มีวิทยากรภายในให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการไร่
อ้ อ ยที่ ถู ก วิ ธี มีการศึกษาและพิสูจ น์ทราบร่ว มกัน เช่น
การนับและการค�านวณประชากรอ้อย

6 มิตรชาวไร่

ปัจจุบันชาวไร่ของโรงงานน�้าตาลสิงห์บุรีสามารถ
ให้น�้ากับอ้อยได้ทางโทรศัพท์แล้ว ซึ่งวิธีดังกล่าวมีความ
รวดเร็ว และสะดวกสบายมากกว่าสมัยก่อน เนื่องจาก
ปัจจุบันฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ได้จัดตั้งกลุ่มผู้รับแหมาน�้าหยด
ขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าให้น�้าได้ตรงตามเวลาที่ก�าหนดและ
ยังสามารถควบคุมคุณภาพการให้น�้าหยด อีกทั้งยังมีการ
รับประกันการงอกอีกด้วย ท�าให้ชาวไร่ของโรงงานน�้าตาล
สิงห์บุรีสามารถอุ่นใจเรื่องการให้น�้าแก่อ้อยได้เลย

สร้างความยัง่ ยืนผ่านสถานีขนถ่ายอ้อย

โรงงานน�า้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง จัดประชุมและอบรม
ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ชาวไร่ของโรงงานฯ ในการจัดตัง้ สถานี
ขนถ่ายฯ บริเวณแหล่งอ้อยซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตส่งเสริมฯ ต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดรวบรวมและขนส่งอ้อยเข้า
โรงงานฯ ทีใ่ กล้กบั แปลงอ้อยท�าให้ชาวไร่สามารถลดค่าใช้จา่ ย
ในการตัดและขนส่งได้ ในอนาคตคาดว่าชาวไร่ทตี่ ดั อ้อยส่ง
เข้าสถานีขนถ่ายฯ จะสามารถยึดถือการปลูกอ้อยเป็นอาชีพที่
ยัง่ ยืนต่อไปได้เป็นอย่างดี

SPECIAL SCOOP

ชาวไร่อ้อยออสเตรเลีย ดูงาน Mitr Phol ModernFarm

หลังจากที่อ�าลาเพื่อนชาวไร่อ้อยจากประเทศต้นแบบการจัดการ
ไร่อ้อยสมัยใหม่กลับสู่ประเทศเขาแล้ว ผมมีสิ่งดีๆที่ได้เรียนรู้จากเพื่อน
ต่างแดนที่อยากจะบอกต่อให้กับมิตรชาวไร่ได้รับทราบกันครับ เหตุเกิด
เมื่อช่วงวันที่ 3-5 มีนาคมที่ผ่านมา ครอบครัวชาวไร่อ้อยจ�านวน 36 คน
จากเมืองแมรี่เบอโรว รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเมือง
หนึ่งที่กลุ่มมิตรผลได้ไปลงทุนธุรกิจอ้อยและน�้าตาลได้เดินทางข้ า มน�้ า
ข้ามทะเลมาดูงานที่อุทยานมิตรผล ด่านช้าง ทั้งโรงงานน�้าตาล และไร่อ้อย
ของบริษัทฯ และเกษตรกร นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับชาวไร่ไทยที่ก�าลังเปลี่ยนมาท�าไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์น
ฟาร์มอีกด้วย
สิ่งแรกที่ชาวไร่ออสเตรเลียได้บอกกับผมคือความประทับใจความ
ใหญ่โตของกลุ่มมิตรผลที่ท�าธุรกิจอ้อยและน�้าตาลแบบครบวงจร มีทั้ง
โรงงานน�้าตาล โรงไฟฟ้า และโรงงานเอทานอล และเมื่อพวกเขาได้เดิน
ทางไปเยี่ยมชมโครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มของชาวไร่ เขาก็เอ่ยปากชม
ถึงความก้าวหน้าที่เป็นไปในทางที่ดี และให้ก�าลังใจว่าชาวไร่อ้อยมิตรผล
ตัดสินใจถูกแล้วที่เปลี่ยนมาใช้การท�าไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
ทั้งนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเขาเกี่ยว
กับการท�าไร่แบบโเดิรน์ ฟาร์ม ซึง่ มีขอ้ คิดดีๆ ทีอ่ ยากจะขอบอกต่อให้พนี่ อ้ ง
ชาวไร่ดังนี้ครับ
พวกเขาบอกว่าสมัยก่อนชาวไร่ออสเตรเลียก็ท�าไร่อ้อยแบบไทย
คือ ไม่มีการเว้นร่องระหว่างแปลงอ้อยให้เครื่องจักรวิ่งเวลาใช้เครื่องจักร
เข้าไปจัดการกิจกรรมต่างๆ ในไร่ท�าให้เกิดปัญหาการบดอัดหน้าดิน และ
เหยียบย�า่ ตออ้อยนานๆ ไปสภาพดินก็แย่ลง ผลผลิตก็ตกต�า่ ลงเรือ่ ยๆ เฉลีย่
ไม่ถึง 10 ตันต่อไร่ เมื่อทางโรงงานน�้าตาลแมรี่เบอโรวไปให้ค�าแนะน�าการ
8 มิตรชาวไร่

AUSTR
MODERN
จัดการไร่อ้อยแบบใหม่ที่ใช้หลัก 4 เสานั้น ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน
ผลผลิตเฉลี่ยกว่า 15 ตันต่อไร่ นอกจากนั้น ต้นทุนการท�าไร่อ้อยก็ลดลง
เพราะไถพรวนเฉพาะบนแปลงอ้อย และยังสามารถท�างานได้เร็วขึ้น แต่
ใช้คนงานน้อยลง ที่ส�าคัญคือ ในช่วงพักดินเขาจะปลูกถั่วเหลือง และ
สามารถเก็บเมล็ดขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย ฟังมาถึงตรงนี้ผมก็อดยิ้ม
ในใจไม่ได้เพราะนี่คือหัวใจหลักของการท�าไร้อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์น
ฟาร์มที่กลุ่มมิตรผลก�าลังพัฒนาและส่งเสริมให้ชาวไร่ท�านั่นเอง
สิ่งหนึ่งที่เขาถามผมหลายครั้งมากในระหว่างที่เยี่ยมชมไร่อ้อย
ของเราคือชาวไร่เรามีการเอาดินไปวิเคราะห์บ้างหรือไม่ เขาบอกว่าชาวไร่
ออสเตรเลียจะท�าการวิเคราะห์ดินก่อนเพื่อให้ทราบว่าดินที่จะปลูกอ้อย
นั้น มีแร่ธาตุอะไร ในสัดส่วนเท่าไหร่ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเอาไป
ใช้ในการก�าหนดสูตรปุ๋ย และปริมาณของปุ๋ยที่จะใช้ในแปลงนั้นๆ เขาบอก
ว่าการวิเคราะห์ดินนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง แต่ก็คุ้มเพราะท�าให้สามารถ
ใส่ปุ๋ยที่เหมาะกับดิน ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตดีและช่วยให้สามารถใช้ปุ๋ย
ในปริมาณที่จ�าเป็นเท่านั้น ไม่มากเกินไปจนเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งผมมองว่า

RALIAN
FARMER
ประเด็นนี้น่าสนใจมากและน่าจะเอามาใช้ในการท�าไร่ของเราต่อไป
ประเด็นที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือ เรื่องการใช้พันธุ์อ้อยในไร่อ้อย
แต่ละแปลง ชาวไร่ออสเตรเลียจะปลูกอ้อยอยู่อย่างน้อย 4 พันธุ์ แบ่งการ
ปลูกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งพันธุ์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง
โรคระบาดที่อาจสร้างความเสียหายต่ออ้อยพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง หากอ้อย
พันธุ์หนึ่งเกิดโรคเสียหายขึ้น ก็จะมีอ้อยอีก 3 พันธุ์ที่เหลืออยู่สามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงนั่นเอง
เรื่องการตัดอ้อยและขนส่งไปโรงงานน�้าตาล (โลจิสติกส์) ก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่งที่ชาวไร่ออสเตรเลียท�าได้ดีมาก รถตัดอ้อยของเขาสามารถตัด
อ้อยได้สูงสุดถึง 1,200-1,500 ตันต่อวัน ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดรูปแปลงที่
เอื้อต่อการใช้รถตัดนั่นเอง ที่ออสเตรเลียแปลงอ้อยมีความยาวขั้นต�่า 400
เมตร บางแปลงยาวเป็นกิโลเมตร นอกจากนั้นเขามีการจัดระบบขนส่ง
อ้อยไปโรงงาน โดยที่ไม่ท�าให้รถตัดอ้อยต้องเสียเวลาหยุดรอ หลังจากตัด
อ้อยโดยมีรถรับอ้อย น�าไปเทใส่รถเซมิเทรลเลอร์ที่จอดอยู่ที่หัวแปลง จะมี
รถหัวลากมาจัดการลากไปส่งโรงงานและลากเซมิเทรลเลอร์เปล่ากลับมา

เปลี่ยนที่ลานอ้อยวนอยู่แบบนี้ท�าให้ไม่เสียเวลา ซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารของ
กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญและก�าลังพัฒนาอยู่อย่างจริงจังครับ
ประเด็ น สุ ด ท้ า ยที่ ผ มเห็ น ว่ า น่ า สนใจและอาจเป็ น ทิ ศ ทางการ
พัฒนาของการท�าไร่อ้อยของไทย คือการท�าไร่อ้อยที่ใช้แรงงานน้อยแต่
ได้ประสิทธิภาพสูง หลายท่านคงทราบนะครับว่าค่าแรงงานที่ประเทศ
ออสเตรเลียสูงมาก ดังนั้น เจ้าของไร่อ้อยที่นั่นจะไม่สามารถจ้างคนงาน
ได้มากมายแบบเรา อีกอย่างการท�าไร่อ้อยของเขาทุกอย่างเป็นต้นทุน
หมด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องน�้าที่ให้กับอ้อยก็ต้องจ่ายเงินค่าน�้าให้กับรัฐ นั่น
หมายความว่าเขาจะต้องพัฒนาวิธีการท�าไร่อ้อยที่สามารถใช้ประโยชน์
จากเครื่องจักรได้สูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด จึงไม่แปลกใจเลย ที่จะเห็นไร่
อ้อยในประเทศออสเตรเลียที่มีระยะร่องกว้าง บางแปลงกว้างถึง 2 เมตร
ก็มี เพราะระยะร่องที่กว้างจะเอื้อต่อการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่ง
จะช่วยให้ท�างานได้ผลงานมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงนั่นเอง และนี่ก็คืออีก
เหตุผลหนึ่ง ที่ชาวไร่อ้อยออสเตรเลียจะมีระบบการรวมแปลง เพื่อเปลี่ยน
พื้นที่ขนาดเล็กให้เป็นผืนใหญ่
เป็นอย่างไรบ้างครับส�าหรับข้อคิดต่างๆ ของการท�าไร่อ้อยของ
ชาวไร่ออสเตรเลีย ผมเชื่อว่าสิ่งที่ชาวไร่อ้อยออสเตรเลียบอกเล่าให้ฟังนั้น
ตอกย�้าว่าการพัฒนาการท�าไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเป็นแนวทาง
ส�าหรับอนาคตการท�าไร่อ้อยของประเทศไทยจริงๆ ด้วยแรงงานที่หายาก
ขึ้น ประกอบกับต้นทุนการท�าไร่ที่นับวันจะมีแต่เพิ่มสูงขึ้น การท�าไร่อ้อย
สมัยใหม่ที่มีวิธีการจัดการและเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะช่วยให้ชาวไร่สามารถ
ลดต้นทุน ลดแรงงาน ประหยัดเวลา และเพิ่มผลผลิตในระยะยาว และ
ท�าให้อาชีพการท�าไร่อ้อยเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนแน่นอนครับ

หนึ่งมิตรชิดใกล้

MITR PHOL
MODERNFARM
FEVER
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ :
เกาะกระแสมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มฟีเวอร์
จากเดิมที่เราคาดการณ์กันไว้ว่าภายใน 3 ปี พื้นที่ปลูกอ้อยในกลุ่มมิตรผล จ�านวน 2.8 แสนไร่ จะได้รับการ
เตรียมแปลงเพื่อรองรับรถตัดอ้อย ซึ่งเป็นพื้นฐานตามหลักสี่เสาของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนั้น ผมต้องกราบเรียน
พี่น้องมิตรชาวไร่ว่า วันนีเ้ ราคงต้องปรับเป้าหมายกันใหม่อกี ครัง้ แล้วนะครับ เพราะขณะนีผ
้ า่ นไปยังไม่ถงึ 1 ปี หลังจากที่
เราเปิดตัวมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มอย่างเป็นทางการเมือ่ ปีทแี่ ล้ว เราได้พนี่ อ้ งมิตรชาวไร่เข้ามาเป็นแนวร่วมสร้างมาตรฐานใหม่
ให้กบั ภาคการเกษตรของประเทศไทยไปพร้อมกันกับเราให้การตอบรับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง
โดยขณะนี้เรามีพื้นที่ที่เปลี่ยนมาท�าไร่ในแบบเดียวกันกับเราแล้วกว่า 2.77 แสนไร่ คิดเป็นกว่า ร้อยละ 10 ของ
พื้นที่ปลูกอ้อยในกลุ่มมิตรผล นับว่าเร็วกว่าก�าหนดที่เราคาดการณ์กันไว้มาก ปรากฏการณ์นี้ผมและทีมงานเรา
เรียกกันว่า “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มฟีเวอร์” ครับ
10 มิตรชาวไร่

กระแส “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มฟีเวอร์” ที่ก�าลังเกิดขึ้นในหลาย
พื้นที่ขณะนี้ ล้วนเป็นผลลัพธ์มาจากความส�าเร็จของมิตรชาวไร่กลุ่มหัวไว
ใจกล้าที่ได้น�าร่องทดลองน�ามิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมาปรับใช้ในไร่ของ
แต่ละท่าน ทั้งองค์ความรู้ตามหลักสี่เสา การน�าอุปกรณ์เครื่องจักรใหญ่ที่
ทันสมัยเข้าไปใช้ในไร่อ้อย ตลอดจนการเข้าไปดูแลมิตรชาวไร่อย่างใกล้ชิด
ของกลุ่มบุรุษชุดเขียว “ไอรอนแมน” ของเรา ท�าให้ผมและทีมงานต้องเร่ง
ปรับแผนเพื่อรองรับการขยายตัวของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มใหม่ทันที โดย
นับจากนี้ไปอีก 3 ปีข้างหน้า เราคาดการณ์ว่า พี่น้องมิตรชาวไร่จะหันมา
เตรียมแปลงเพื่อรองรับรถตัด และท�าไร่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มกันสูง
ถึง 1 ล้านไร่ หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดในกลุ่ม
มิตรผล
“เป้าหมาย 1 ล้านไร่” ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ในทุกความ
ท้าทายของมิตรผล เรามีแนวทางในการเดินไปสู่จุดหมายเสมอครับ ช่วง
ขวบปีแรกของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เราแนะน�าให้มิตรชาวไร่ได้รู้จักและ
เห็นความส�าคัญของหลักสี่เสา ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการท�าไร่แบบ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เมื่อมิตรชาวไร่เริ่มเข้าใจหลักสี่เสากันอย่างถ่องแท้
แล้ว ก้าวต่อไปของเราที่ต้องเดินไปพร้อมกันคือ “การรวมแปลง”
แต่เดิมทีเ่ รามีวถิ กี ารท�าไร่แบบต่างคนต่างท�าแปลงใครก็แปลงคนนัน้
ท�าให้ไร่อ้อยแต่ละแปลงมีขนาดเล็กครับ เมื่อเราน�ารถตัดอ้อยเข้ามาใช้
ทดแทนแรงงานคนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน แรงงานตัดอ้อยแล้ว สิ่งที่เรา
ต้องท�าควบคู่กันไปนั่นคือ “การรวมแปลง” รวมแปลงเล็กแปลงน้อยให้
กลายเป็นแปลงใหญ่แปลงเดียวกันเพื่อรองรับรถตัดอ้อยนั่นเอง พี่น้อง
มิตรชาวไร่ที่มีรถตัดอ้อยทุกท่านจะทราบถึงสมรรถนะของรถตัดอ้อยกัน
เป็นอย่างดีว่า ในปีหนึ่งๆ รถตัดอ้อยหนึ่งคันสามารถตัดอ้อยได้ 25,00030,000 ตันต่อปี เป็นตัวเลขทีน่ า่ พอใจอย่างมากเมือ่ เทียบกับการใช้แรงงาน
คนครับ แต่เมื่อเทียบกับผลผลิตที่รถตัดอ้อยของชาวไร่ที่ออสเตรเลียท�า
ได้ที่ 60,000-80,000 ตันต่อปี แล้วเรายังห่างกับเขาอีกครึ่งช่วงตัวครับ
ทีผ่ ลลัพธ์ออกมาจากต่างกันเช่นนี้ ทัง้ ๆ ทีส่ มรรถนะของรถตัดอ้อยก็เท่ากัน
มีปจั จัยส�าคัญมาจากขนาดแปลงอ้อยของเรายังเล็กและกระจายตัวกัน ท�าให้
รถตัดอ้อยต้องเสียเวลาไปกับการกลับรถ และต้องเคลื่อนย้ายแปลงอยู่
ตลอด โดยเราเสียเวลาในส่วนนีไ้ ปคิดเป็นร้อยละ 30-40 ของเวลาทีร่ ถตัดอ้อย
ท�างานเลยทีเดียวครับ
ดังนั้น เพื่อให้รถตัดอ้อยในกลุ่มมิตรผลที่คาดว่าภายในปี 2559
จะมีจ�านวนกว่า 200 คัน ท�างานได้อย่างเต็มสมรรถนะนั้น เราจึงต้องใช้
กลยุทธ์การรวมแปลงในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ยิ่งได้แปลงใหญ่
เท่าไหร่ยงิ่ คุม้ ค่าเท่านัน้ ช่วยเพิม่ เงินในกระเป๋าให้มติ รชาวไร่ ช่วยลดต้นทุน
ค่าน�้ามันเพราะไม่ต้องกลับรถบ่อย ลดระยะเวลาในการท�างานลง รถตัด
จะสามารถท�างานได้เต็มสมรรถนะมากยิ่งขึ้น เราก็ได้อ้อยสดจากรถตัด
เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สามารถแข่งขันกับชาวไร่อ้อยในประเทศชั้นน�าของ
โลกได้สบาย และนีค่ อื แนวทางการเดินทางสูเ่ ป้าหมายปลูกอ้อยแบบ มิตรผล
โมเดิร์นฟาร์มให้ได้ 1 ล้านไร่ ภายใน 3 ปีร่วมกันของพวกเราครับ
มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มจะเป็นมาตรฐานใหม่ของการท�าไร่อย่างยัง่ ยืน

เรากำลังเตรียมจะเปิด

รางรับอ้อยใหม่สำหรับอ้อยสด
จากรถตัดอ้อยโดยเฉพาะ
หรือ “ราง B” ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงงานน้ำตาล
มิตรผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็น
โรงงานน้ำตาลต้นแบบแห่งแรก
ของประเทศไทยที่มีรางรับอ้อย
รถตัดโดยเฉพาะ
เรามุง่ มัน่ ตัง้ ใจสร้างองค์ความรูใ้ หม่เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ พีน่ อ้ งมิตรชาวไร่
ให้มีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม วันนี้เรามีหลักสี่เสาเป็น
องค์ความรู้หัวใจพื้นฐานให้มิตรชาวไร่ได้น�าไปใช้จัดการไร่อ้อยของตนเอง
เพื่อรองรับเครื่องจักรขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถตัดอ้อยจะท�างานได้อย่าง
คุ้มค่าสูงสุดต้องมีพื้นที่แปลงอ้อยขนาดใหญ่รองรับ เมื่อมีรถตัดอ้อยและมี
พื้นที่รองรับพร้อมแล้ว คนขับรถตัดก็ส�าคัญเช่นกันซึ่งมิตรผลก�าลังเตรียม
แผนพัฒนาทักษะคนขับรถตัดที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความ
ช�านาญเฉพาะทางเข้าไปช่วยในกิจการงานไร่ของมิตรชาวไร่ต่อไป
อี ก หนึ่ ง ความภาคภู มิ ใจของมิ ต รผลที่ ไ ด้ เ ตรี ย มพร้ อ มส� า หรั บ
อนาคตที่ยั่งยืนของมิตรชาวไร่ คือ เราก�าลังเตรียมจะเปิดรางรับอ้อยใหม่
ส�าหรับอ้อยสดจากรถตัดอ้อยโดยเฉพาะ หรือ “ราง B” ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงงาน
น�้าตาลมิตรผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นโรงงานน�้าตาลต้นแบบแห่งแรก
ของประเทศไทยทีม่ รี างรับอ้อยรถตัดโดยเฉพาะ เพือ่ รองรับปริมาณอ้อยสด
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากกระแสมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
ฟีเวอร์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีน้ี ทันฤดูหบี อ้อย 2558/2559
สามารถอ�านวยความสะดวกให้พนี่ อ้ งมิตรชาวไร่ในแถบภูเขียวทีต่ ดั อ้อยสด
โดยรถตัดส่งอ้อยได้สะดวกและได้รับคิวที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และนี่จะเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้มิตรชาวไร่ม่ันใจในมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มและร่วม
สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันกับเรา
ผมพูดอยู่เสมอว่า สิ่งที่เราทุ่มเทท�ากันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อตอบแทน
บุญคุณของพี่น้องมิตรชาวไร่ที่อยู่กับเรามาอย่างเกื้อกูล อะไรที่ท�าแล้ว
มิตรชาวไร่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเราจะท�า และมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
คือความยั่งยืนที่เราพัฒนาขึ้นอย่างมั่นใจเพื่อมอบให้กับมิตรชาวไร่ทุกคน
“วันนี้ใครๆ ก็พูดถึงกระแสมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มฟีเวอร์ มาฟีเวอร์ไป
พร้อมกัน อยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับ”
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พ่อทูร ชัยดำ
มิตรชาวไร่หัวใจสิงห์
นักบุกเบิกสร้างอาณาจักร
อ้อยแสนตันแห่งอีสาน
หากให้เอ่ยชื่อมิตรชาวไร่ผ้มู ีบทบาทสำคัญเป็นที่นับหน้า
ถือตาของพี่น้องมิตรชาวไร่ในแถบภาคอีสาน ชื่อของ “พ่อทูร
ชัยดำ” มิตรชาวไร่อาวุโสแห่งโรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
จะเป็นชือ่ แรกๆ ทีท่ กุ คนนึกถึง ด้วยความอาวุโสและประสบการณ์
การบุกเบิกทำไร่ออ้ ยมานานกว่า 17 ปี จนประสบความสำเร็จ
บนอาณาจักรอ้อยแสนตันของพ่อทูร ได้กลายมาเป็นต้นแบบ
ให้กบ
ั มิตรชาวไร่ในพืน
้ ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุแ์ ละร้อยเอ็ดได้เดินตาม
แนวทางการท� า ไร่ แ บบผสมผสานที่ พ่ อ ทู ร ได้ พ ยายามน� า
องค์ความรู้ใหม่ๆ ในหลายมิติเข้ามาทดลองปรับใช้ในวิถีการ
ทำไร่แบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้น
กับอาชีพชาวไร่อ้อยได้อย่างยั่งยืน และนี่คือเรื่องราวของ
มิตรชาวไร่หัวใจสิงห์นักบุกเบิกแห่งอีสาน “พ่อทูร ชัยดำ”

พ่อทูร ชัยด�า และลูกสาว
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จุดเริ่มต้นจาก “นาข้าว” สู่ “ไร่อ้อย”

เมือ่ 17 ปีทแี่ ล้ว พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมแถบจังหวัดกาฬสินธุแ์ ละร้อยเอ็ด
นิยมปลูกข้าวท�านาและปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมเพื่อ
ใช้เลี้ยงปากท้องสมาชิกในค รอบครัวเกษตรกรที่ท�าสืบทอดกันมาหลาย
ชัว่ อายุคน ครอบครัวของพ่อทูรก็เป็นครอบครัวหนึง่ ทีท่ า� นาและท�าปศุสตั ว์
ควบคู่ กัน ไปไม่ ต ่ า งจากคนใน หมู่บ ้านสมัยนั้น จนเมื่อโรงงานน�้าตาล
มิตรกาฬสินธุ์ได้ก่อตั้งขึ้นและเริ่มเข้ามาแนะน�าเกษตรกรให้หันมาปลูก
อ้อย พ่อทูรจึงเป็นมิตรชาวไร่รายแรกๆ ที่ตัดสินใจบุกเบิกรื้อแปลงนาแล้ว
หันมาปลูกอ้อย
“ก่อนที่จะรื้อแปลงมาปลูกอ้อยทั้งหมดเหมือนทุกวันนี้ พ่อปลูกข้าว
มาก่อน แล้วก็มเี ลีย้ งวัว เลีย้ งควาย ด้วย ท�านามันก็ดบี า้ งไม่ดบี า้ ง ลุม่ ๆ ดอนๆ
ก็ทา� กันมาเลีย้ งปากเลีย้ งท้องกันไป ไม่คอ่ ยได้มาตรฐานหรอก พอดีตอนนัน้
โรงงานน�า้ ตาลมิตรผล กาฬสินธุเ์ พิง่ มาตัง้ เขาก็เข้ามาแนะน�าเราให้ลองหันมา
ปลูกอ้อย เขาว่าท�าแล้วมันจะดีกว่า ไอ้เรามันคนชอบลองอยู่แล้วด้วยก็เลย
‘ลองดู’ เริ่มจากรื้อที่นาแปลงเล็กๆ มาปลูกอ้อยก่อน พอมันได้ผลผลิตดี
และคุ้มค่าอย่างที่โรงงานน�้าตาลเขารับปากไว้ เราก็ค่อยๆ เปลี่ยน ค่อยๆ
รื้อแปลงไปเรื่อยๆ เรียกว่า ช่วยๆ กัน ดีนะที่ได้มิตรผลเข้ามาสนับสนุนและ
ส่งเสริมในหลายๆ เรื่อง เรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ต้น พ่อใช้เวลา
อยู่ร่วม 6-7 ปีเลยนะ กว่าจะเปลี่ยนมาปลูกอ้อยทั้งหมด เลิกเลี้ยงวัวเลี้ยง
ควายด้วย นับจากวันนั้นถึงวันนี้พ่อมีที่ที่เราเป็นเจ้าของเองอยู่ 500 ไร่
และเช่าเขาเพิ่มอีก 2,000 กว่าไร่ เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 2,500 ไร่ เห็นจะ
ได้ เราก็ท�าอ้อยทั้งหมด” พ่อทูรเล่าให้ฟังด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม

เคล็ดลับความส�าเร็จของนักบุกเบิกอยู่ที่ “ลองดู”

เส้นทางความส�าเร็จบนอาณาจักรอ้อยแสนตันของพ่อทูรมิได้โรย
ด้วยกลีบกุหลาบเหมือนในนิยาย หากแต่แลกมาด้วยความมุมานะพยายาม
บากบั่นของพ่อผู้บุกเบิกอย่างแท้จริง โดยมีเคล็ดลับความส�าเร็จง่ายๆ อยู่ที่
ค�าว่า “ลองดู” ซึ่งเป็นค�าติดปากที่เราจะได้ยินจนคุ้นหูจากปากของพ่อทูร
เมื่อมีคนมาแนะน�าองค์ความรู้และแนวทางวิธีการท�าไร่ ตลอดจนเครื่อง
ไม้เครือ่ งมือใหม่ๆ พ่อทูรจะไม่รอช้าทีจ่ ะน�าสิง่ เหล่านีม้ าทดลองใช้กบั ไร่ของ
ตนเองก่อน ลองผิดลองถูก เพื่อให้รู้จริงจนสามารถน�าไปเผยแพร่และเป็น
แบบอย่างให้กับมิตรชาวไร่รายอื่นๆ ได้ต่อไป เรียกได้ว่า ทุกวันนี้บ้านของ
พ่อทูร “หัวกระไดไม่เคยแห้ง” เพราะมิตรชาวไร่ต่างแวะเวียนเข้ามาเยี่ยม
เยือนพูดคุยกับพ่อทูร ขอเข้ามาดูให้เห็นกับตาตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจ
ชนิด “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” บางรายขอเข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอ
“เรียนวิชา” ให้พ่อทูรถ่ายทอดวิทยายุทธ์การท�าไร่อ้อยให้เพื่อจะน�ากลับ
ไปปรับใช้กับการท�าไร่ของตนเอง พ่อทูรจึงกลายเป็นทั้งเพื่อน ทั้งพ่อ ทั้งครู
ที่มิตรชาวไร่ต่างให้ความเคารพนับถือ
“ใครเขาว่าอะไรดีมา เราจะไม่มีทางรู้หรอกว่ามันดีจริงไหมจนกว่า
เราจะได้ลอง แต่เราก็ต้องคิด ต้องไตร่ตรองก่อนนะ ว่ามันเหมาะสมกับ
เราไหม ถ้าคิดว่าพอมีแนวทางเป็นไปได้ เราก็ต้องลอง เราก็ต้องลงมือ
ท�าจริงจังเลยนะ มันถึงจะเห็นผล ออกมาดีหรือไม่ดีนั่นมันอีกเรื่องนึง
ทั้งเรื่องเทคนิควิธีการใหม่ๆ ก็ดี อุปกรณ์เครื่องจักรใหม่ๆ ก็ดี ลองให้รู้

ใครเขาว่าอะไรดีมา เราจะไม่มีทางรู้ว่า
มันดีจริงไหมจนกว่าเราจะได้ลอง
แต่เราก็ต้องคิด ต้องไตร่ตรองก่อนนะ
ว่ามันเหมาะสมกับเราไหม
ถ้าคิดว่าพอมีแนวทางเป็นไปได้
เราก็ต้องลอง เราก็ต้องลงมือ
ทำจริงจังเลยนะ มันถึงจะเห็นผล
ออกมาดีหรือไม่ดีนั่นมันอีกเรื่องนึง

จะได้เป็นตัวอย่างให้มิตรชาวไร่คนอื่นๆ อย่างมีครั้งนึงมิตรผลแนะน�าให้
เราใช้วีแนสมาราดปรับปรุงดิน นี่พ่อก็ลองท�าเป็นรายแรกๆ เลยนะ ให้มัน
รู้กันไปเลยว่าดินมันจะเสียไหม สุดท้ายมันก็ออกมาดี ชาวไร่เขาก็ท�าตาม
เราก็ได้ผลผลิตที่งามไปด้วยกัน เราก็ส�าเร็จไปพร้อมกัน ความส�าเร็จ
ในวันนี้เราก็ต้องยกความดีให้โรงงานน�้าตาลมิตรผล กาฬสินธุ์เขาด้วย
เพราะหากวันนั้นพ่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางมิตรผล เราก็คงจะ
ยังไปไม่ถึงไหน เพราะพ่อเองก็มีความรู้มีภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน ทาง
โรงงานเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยในแนวทางใหม่ พ่อก็ลองดู
ปรากฎว่าได้ผลผลิตเป็นอย่างดี ซึ่งพอมิตรชาวไร่คนอื่นเห็นว่าพ่อท�าได้
ผลจริงๆ เขาก็เข้ามาขอค�าปรึกษา พ่อก็ยินดีถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมา
ส่งต่อให้พวกเราจะได้ลืมตาอ้าปากเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เหมือน
ที่พ่อท�าได้” พ่อทูรกล่าว

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ความท้าทายใหม่ที่ต้องลอง

ก้าวต่อไปของพ่อทูรคือการมองหาความยั่งยืนให้กับการท�าไร่อ้อย
ซึง่ เป็นเจตนารมย์เดียวกันกับมิตรผลทีม่ งุ่ มัน่ มองหาหนทางการสร้างความ
ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับมิตรชาวไร่ในทุกมิติ โดยได้พัฒนามิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการไร่อ้อยแนวใหม่ท่ีได้รับการพัฒนาต่อ
ยอดมาจากองค์ความรู้ระดับเวิลด์คลาส น�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวิถีชีวิตการท�าไร่ในแบบไทย เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของมิตรชาวไร่ให้มีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งและยั่งยืนขึ้นได้ และ
นี่คือความท้าทายใหม่ที่พ่อทูรได้เฝ้าจับตามองการก่อตัวขึ้นของมิตรผล
โมเดิร์นฟาร์มอย่างใกล้ชิด และได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีบทบาทที่ส�าคัญ
ในฐานะของมิตรชาวไร่ต้นแบบที่น�าองค์ความรู้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มไป

พ่อทำไร่อ้อยมา 17 ปีแล้วนะ
ทดลองอะไรใหม่ๆ มาตลอด อะไรที่ท้าทาย
พ่อไม่เคยหยุดลอง และจะลองไปจนกว่า
มันจะยั่งยืน พ่อกับโรงงานน้ำตาลมิตรผล
กาฬสินธุ์นี่เราเติบโตมาด้วยกัน
เหมือนเป็นพี่น้องคลานตามกันมา
เลยก็ว่าได้ เรารู้ใจกัน

ทดลองปรั บ ใช้ ใ นแปลงสาธิ ต ของตนเองเพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งให้ กั บ
มิตรชาวไร่ในภาคอีสาน
“พ่อท�าไร่อ้อยมา 17 ปีแล้วนะ ทดลองอะไรใหม่ๆ มาตลอด อะไร
ที่ท้าทายพ่อไม่เคยหยุดลอง และจะลองไปจนกว่ามันจะยั่งยืน พ่อกับ
โรงงานน�้าตาลมิตรผล กาฬสินธุ์นี่เราเติบโตมาด้วยกันเหมือนเป็นพี่น้อง
คลานตามกันมาเลยก็ว่าได้ เรารู้ใจกัน เขาชอบคิดอะไรใหม่ๆ พ่อก็ชอบลอง
16 มิตรชาวไร่

อะไรใหม่ๆ เหมือนกัน วันนึงทางโรงงานเขามาแนะน�าแนวทางการท�าไร่
แบบใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่เขาบอกว่าจะให้ผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิม
เขาให้ใช้หลักสี่เสา พ่อลองฟังดูแล้วก็ยังคิดๆ อยู่เหมือนกันว่าเราจะท�าได้
เหมือนเขาไหม แต่ลึกๆ ก็มั่นใจในมิตรผลเพราะเราอยู่ด้วยกันมานาน เรา
ได้เทคนิคดีๆ ใหม่ๆ อยู่เรื่อยจากเขา พ่อก็ไม่คิดนาน ลองดูอีกเหมือนเคย
คราวนี้พ่อแบ่งที่มา 30 ไร่ รื้อแปลงแล้วลองปลูกดู และยกให้แปลงนี้เป็น
แปลงสาธิตไว้ให้มิตรชาวไร่ คนอื่นๆ ได้ศึกษาพร้อมๆ กับพ่อด้วยเหมือนกัน
ยอมรับเลยว่ากังวลใจเพราะปลูกแนวใหม่นี่มันต้องปรับรูป แปลงใหม่ พ่อก็
กลัวว่าจะท�าให้เราปลูกอ้อยได้น้อยลงหรือเปล่า ปรากฎว่าได้ผลผลิตดีตาม
ที่โรงงานเขารับปากไว้ อ้อยล�าโต น�้าหนักดีกว่าเดิมอีก คราวนี้พ่อเลยเพิ่ม
พื้นที่แปลงสาธิตจาก 30 ไร่ มาเป็น 50 ไร่ และลองปลูก ทั้งแบบ 1.30 เมตร,
1.50 เมตร และ 1.65 เมตร สุดท้ายพ่อก็รื้อแปลงปลูกมาเป็น 1.65 เมตร
ทั้งหมด นี่เห็นว่าถ้าเตรียมแปลงให้ดี ปลูกแบบ 1.85 เมตร ให้อุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือและรถตัดเข้าไปท�างานง่ายขึ้น ตามที่โรงงานเขาท�าจะ
ยิ่งได้ผลดีกว่านี้อีกนะ เราก็รอดูกันอยู่ว่าผลจะเป็นยังไง ถ้าดีเราก็ต้องลอง
ท�าตาม ค่อยๆ สะสมประสบการณ์กันไป” พ่อทูรพูดด้วยความมั่นใจ

ความส�าเร็จของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม แค่ “เตรียมแปลงรองรับรถ
ตัดอ้อย” ยังไม่พอ ต้อง “รวมแปลง”

ปั จ จั ย แห่ ง ความส� า เร็ จ ขั้ น พื้ น ฐานของมิ ต รผลโมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม
ตามหลักสี่เสา คือการจัดรูปแปลง หรือ การท�าฟาร์มดีไซน์ (Farm Design)
เพื่อรองรับการท�างานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ อาทิ เครื่องขึ้นเบดฟอร์ม,
เครื่องปลูกอ้อย, เครื่องใส่ปุ๋ยลูกตัน รวมถึงรถตัดอ้อยขนาด 337 แรงม้า
ขึน้ ไป ซึง่ น�ามาใช้ทดแทนแรงงานคนตัดอ้อยช่วยแก้ปญ
ั หาให้กั บมิตรชาวไร่

ลูกสาวของ พ่อทูร ชัยด�า
สมบูรณ์ โออารีย์ ลูกสาว (คนขวา)
ศิริวิมล รินทร์พรม ลูกสะไภ้ (คนซ้าย)
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ได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนของพ่อทูรเองก็มีรถตัดอ้อยที่ใช้ใน
กิจการงานไร่ จ�านวน 2 คัน และหากนับรวมรถตัดอ้อยของสมาชิกใน
ครอบครัวอีก 2 คัน จะท�าให้ครอบครัวของพ่อทูรมีรถตัดอ้อยรวมกันถึง 4 คัน
ซึง่ มากทีส่ ดุ ในกลุม่ มิตรชาวไร่ของโรงงานน�า้ ตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ เป็นทีม่ า
ของฉายา “อาณาจักรอ้อยแสนตัน” โดยพ่อทูรได้มองถึงปัจจัยสนับสนุน
ที่ จ ะท� า ให้ วิ ถี ก ารท� า ไร่ แ บบใหม่ อ ย่ า งมิ ต รผลโมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม ประสบ
ความส�าเร็จได้ ไม่ใช่เพียงแค่การน�าเครื่องจักรขนาดใหญ่อย่างรถตัด
อ้อยเข้ามาทดแทนแรงงานคน หรือ การเตรียมแปลงรองรับรถตัดเพียง
อย่างเดียวนัน้ ยังไม่เพียงพอ เพราะต้องค�านึง ถึงขนาดแปลงทีเ่ หมาะสม
พ่ อ ทู ร จึ ง ให้ น�้ า หนั ก ความส� า คั ญ กั บ การรวมแปลงซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ร ถตั ด
ท�างานได้เต็มสมรรถนะมากยิ่งขึ้น
“ปั ญ หาของมิ ต รชาวไร่ ใ นภาคอี ส านคื อ เรามี พื้ น ที่ แ ยกกั น เป็ น
แปลงเล็กแปลงน้อย อย่างของพ่อเอง แปลงที่ใหญ่ที่สุดรวมกันก็แค่ 100 ไร่
ทางมิตรผลเขาก็มาเสนอแนวคิดการรวมแปลงให้ใหญ่เพือ่ ท�าไร่แบบใหม่
ตามแนวทางมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม ซึง่ การรรวมแปลงแบบนีน้ พี่ อ่ ก็เห็นด้วยนะ
และพ่อได้เริม่ ต้นท�าแล้วเหมือนกัน ยิง่ แปลงใหญ่แปลงยาวขึน้ เท่าไหร่ รถตัด
ก็ท�างานได้ต่อเนื่องขึ้น ทุกวันนี้เราเสียเวลาไปกับการกลับรถ ไหนจะย้าย
รถข้ามแปลงอีก ไมได้งานแถมเปลืองน�้ามันด้วยนะ ไม่แปลกใจเลยที่ท�าไม
ฝรั่งเขาใช้รถตัดได้คุ้มจริงๆ คันนึงเห็นว่าตัดได้ 5-6 หมื่นตัน พ่อตัดเอง
อย่างเก่งก็ได้ 2 หมื่นกว่าตัน พ่อว่ามันแพ้เขาตรงนี้แหละ เราต้องหาทาง
ก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปให้ได้ รถตัดจริงๆ แล้วเหมาะกับพื้นที่แปลงใหญ่ๆ
ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มค่าเท่านั้น การรวมแปลงให้ได้เป็นผืนเดียวกันจะ
เป็นทางออกแบบ ‘ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว’ ช่วยให้มิตรชาวไร่ได้ทั้ง
ผลผลิตที่คุ้มค่า และขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานไปพร้อมกัน พ่อพูด
ตรงๆ นะว่าการรวมแปลงนี้มีความจ�าเป็นมากและจะต้องรีบด�าเนินการ
โดยด่วน เพราะมีผลทั้งเรื่องคนงานตัดอ้อยที่ทุกวันนี้คนงานตัดอ้อยเอง
ก็แทบจะไม่มีเหลือแล้ว ถามว่าวันนี้ใครๆ ก็อยากไปขี่รถตัดกันทั้งนั้น
มิตรชาวไร่ใครๆ ก็อยากได้ ใครไม่ใช้รถตัดก็ให้เลิกท�าอ้อยไปเลยเพราะ
มันไม่ทันใจหรอก แถมมันจะมีปัญหาอีกเยอะแยะตามมา ซึ่งพอมีรถตัดก็
มีปัญหาอีกคือตอนนี้ไม่มีพื้นที่ให้รถเข้าไปตัด อย่างพ่อก็ขี่เป็นตัวอย่างตัด
ทุกรอบ แต่ตอนนี้ก็ไม่มีที่ให้พ่อตัดแล้ว”

“รถตัดพร้อม พื้นที่กับคนขับยังไม่พร้อม” ฝากโจทย์การบ้านข้อ
ใหญ่ให้ทุกฝ่ายร่วมมือแก้

นอกจากปัญหาการเตรียมแปลงและรวมแปลงให้พร้อมรองรับรถ
ตัดแล้ว พ่อทูรยังมองปัญหาการขาดแคลนคนขับรถตัดที่มีทักษะช�านาญ
เฉพาะทางจะเป็นปัญหาใหญ่ของมิตรชาวไร่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การท�าไร่ในระยะยาว
“ตอนนี้เรามีรถตัดพร้อมแล้ว พื้นที่ก็พร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่
ก็ยังดีที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ที่ก�าลังเป็นปัญหาคือเรื่องคนขับรถตัด เป็น
ปัญหาทีเ่ ราต้องร่วมกันแก้ไปพร้อมๆ กันทัง้ 3 เรือ่ ง พืน้ ที่ รถตัด และคนขับ
ทีนี้เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน พ่ออยากให้โรงงานน�้าตาลเข้ามาเป็น
เจ้าภาพ อย่างเรื่องการรวมแปลงจะเกิดขึ้นได้จริง ถ้าโรงงานเข้ามาช่วยให้

พ่อได้เริ่มต้นทำแล้วเหมือนกัน
ยิ่งแปลงใหญ่แปลงยาวขึ้นเท่าไหร่
รถตัดก็ทำงานได้ต่อเนื่องขึ้น
ทุกวันนี้เราเสียเวลาไปกับการกลับรถ
ไหนจะย้ายรถข้ามแปลงอีก ไม่ได้งานแถม
เปลืองน้ำมันด้วยนะ ไม่แปลกใจเลยที่
ทำไมฝรั่งเขาใช้รถตัดได้คุ้มจริงๆ

ค�าปรึกษา เข้ามาช่วยออกแบบแปลงให้มิตรชาวไร่ หรือมีทีมเข้ามาดูแล
พวกเราอย่างใกล้ชิดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จะส�าเร็จผลได้ง่าย เพราะถ้าให้
มิตรชาวไร่รวมแปลงกันเองคงจะเกิดขึ้นได้ยาก พวกเราไม่มีความรู้ และ
ประสบการณ์มากขนาดนัน้ มันมีผลทางใจ ซึง่ มิตรชาวไร่จะให้ความ ร่วมมือ
และมั่นใจมากกว่าถ้าทางมิตรผลเข้ามาช่วยดู ในเรื่องคนขับรถตัดก็เช่นกัน
พ่ออยากให้ทางโรงงานจัดอบรมการขับรถตัดไปด้วยเลยทีเดียว เพราะ
ตอนนี้ถึงจะมีรถตัด แต่ไม่มีคนขับมันก็เท่านั้น อย่างพ่อเองก็พร้อมที่จะ
จ้างคนมาขับรถตัดนะ แต่ไม่รวู้ า่ จะไปจ้างใครทีไ่ หน ลูกน้องทีพ่ อ่ มีกข็ บั รถตัด
ยีห่ อ้ ไหนอยูก่ จ็ ะขับได้แต่ยหี่ อ้ นัน้ จะให้ไปขับคันใหม่เขาก็ไม่ชินไม่คล่องตัว
มันไม่มั่นใจ ไม่เหมือนขับรถบรรทุก ขับรถพ่วงนะที่ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนมันก็
เหมือนๆ กัน” พ่อทูรกล่าวทิ้งท้าย
การเป็นผู้บุกเบิกเริ่มต้นท�าสิ่งใหม่อาจต้องเผชิญกั บ ความ
เสี่ ยงที่ ท�าให้ ต้ อ งกั ง วลใจ และลุ ้ นในทุ กขณะที่ก้าวเดิน การมี
เพื่อนคู่คิดร่วมทางฟันฝ่าอุปสรรคไปพร้อมๆ กันจะยิ่งท�าให้เรา
มั่นใจและอุ่นใจไปบนเส้นทางแห่งความส�าเร็จวิถีใหม่ เหมือนอย่าง
ที่ “พ่อทูร ชัยด�า” มีโรงงานน�้าตาลมิตรผล กาฬสินธุ์เป็นเพื่อน
คู่คิดคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากว่า 17 ปี ท�าให้ในวันนี้ของพ่อทูร
สามารถพัฒนาการท�าไร่ตอ่ ยอดสูค่ วามยัง่ ยืนให้ครอบครัวได้อย่าง
มั่นคง กลายเป็นนักพัฒนาต้นแบบและผู้บุกเบิกแถวหน้า เป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับมิตรชาวไร่ สมดังค�าขนานนาม “มิตรชาวไร่หวั ใจสิงห์
นักบุกเบิกสร้างอาณาจักรอ้อยแสนตันแห่งอีสาน” ตัวจริง เสียงจริง
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INNOVATION

ของเล่นชาวไร่

Fertiliser Rig
เครื่องใส่ปุ๋ยผ่ากลางกออ้อย
ของเล่นชาวไร่ฉบับที่แล้ว เราก็ได้รู้จักกับ “Bed Renovator” หรือ “เครื่องขึ้นร่อง”
ไปแล้ว ในฉบับนี้ก็คงเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลเก็บเกี่ยว หลังจากที่เราได้ท�าการเก็บเกี่ยวอ้อย
เสร็จสิน้ กันแล้ว ถึงเวลาพีน่ อ้ งมิตรชาวไร่จะต้องท�าการบ�ารุงรักษาอ้อย ดังนัน้ เราขอแนะน�า
ของเล่นทีม่ ชี อื่ ว่า “Fertiliser Rig” หรือ “เครือ่ งใส่ปยุ๋ ผ่ากลางกออ้อย” ทีม่ สี ว่ นส�าคัญทีจ่ ะ
ช่วยในการใส่ปยุ๋ บ�ารุงอ้อยให้ทนั เวลา ลดค่าใช้จา่ ย และทีส่ า� คัญยังเพิม่ ผลผลิตให้กบั พีน่ อ้ ง
มิตรชาวไร่ “เครื่องใส่ปุ๋ยผ่ากลางกออ้อย” (Fertiliser Rig) เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับ
ใส่ปุ๋ยบ�ารุงอ้อย ไม่ว่าจะเป็นอ้อยใหม่ หรืออ้อยตอก็สามารถใช้กับเครื่องมือนี้ได้ เครื่องมือนี้
มีการใส่ปุ๋ยให้กับอ้อยโดยตรงในลักษณะการผ่ากลางกออ้อย โดยปุ๋ยจะถูกล�าเลียงจาก
ถังบรรจุปุ๋ยผ่านเกลียวล�าเลียงปุ๋ย แล้วส่งลงมายังชุดจานฝังปุ๋ยที่เป็นแบบจานคู่เพื่อเปิด
หน้าดินและน�าปุ๋ยลงไปสู่รากอ้อยโดยตรง พร้อมมีล้อกลบไว้ส�าหรับบดอัดปิดรอยใส่ปุ๋ย
เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นอีกด้วย
“เครื่องใส่ปุ๋ยผ่ากลางกออ้อย” (Fertiliser Rig) สามารถใส่ปุ๋ยบ�ารุงอ้อยได้ครั้งละ
3 แถว และบรรจุปุ๋ยได้ครั้งละ 2 ตัน ซึ่งก็จะช่วยลดการสูญเสียเวลาในการกลับมาเติม
ปุ๋ยบ่อยครั้ง ท�าให้สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับเครื่องมือนี้สามารถใส่ปุ๋ยได้ถึง
วันละ 80-100 ไร่/วัน ท�าให้เราสามารถท�างานได้ทันเวลา ลดค่าน�้ามันเชื้อเพลิง และ
ผลผลิตก็ดีตามมาด้วย
เห็นแบบนี้แล้วยังมีสิ่งที่ส�าคัญอีกอย่างนะครับ พื้นที่ต้องมีความราบเรียบสม�่าเสมอ
ระยะห่างของแถวอ้อยต้องเท่ากันทั้งแปลง “เครื่องใส่ปุ๋ยผ่ากลางกออ้อย” (Fertiliser Rig)
ก็จะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไงครับของเล่นชิ้นใหม่ ของการท�าไร่ ในการจัดการ
ให้ทันเวลา ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้นสไตร์มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม และรอติดตาม
ของเล่นชาวไร่ ชิ้นต่อไป เครื่องมือที่จะท�าให้การท�าไร่อ้อย ง่ายยิ่งกว่าที่เราเคยท�า ในฉบับ
ต่อไป
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ถังบรรจุสารปรับปรุง
คุณภาพ ทำหน้าที่บรรจุ
สารที่ปรับปรุงคุณภาพของดิน
ไปพร้อมกับการใส่ปุ๋ย เพื่อให้
สภาพของดินเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของอ้อย

เพื่อไม่ให้เศษใบอ้อย
ติดบริเวณชุดจานฝังปุ๋ย
จานสับใบอ้อย ทำหน้าที่
สับใบอ้อยภายในแปลง
หลังจากการเก็บเกี่ยว

เรื่อง ทรงศักดิ์ ผาจันดา หัวหน้าแผนกเครื่องมือเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถังบรรจุปุ๋ยและชุดเกลียว
ลำเลียงปุ๋ย ทำหน้าที่เป็นถัง
บรรจุปุ๋ย ที่มีความจุปุ๋ยขนาด
2 ตัน และชุดเกลียวลำเลียงปุ๋ย
ทำหน้าที่ลำเลียงปุ๋ยจากถัง
บรรจุ ส่งไปยังชุดจานฝังปุ๋ย

ชุดจานฝังปุ๋ยและล้อกลบ
ทำหน้าที่เปิดหน้าดิน
เพื่อให้ปุ๋ยถูกลำเลียง
ลงไปในดินพร้อมบดอัดปิดรอย
ด้วยล้อกลบ เพื่อป้องกันการ
สูญเสียความชื้นในดิน

MITR PHOL
MODERNFARM
“ปุ๋ยอินทรีย์กากหม้อกรอง”
การลงทุนสร้างชีวิตใหม่ให้ผืนดินอย่างยั่งยืน

ในกระบวนการผลิตน�้าตาล จะมีวัสดุพลอยได้ชนิดหนึ่งคือ “กากหม้อกรอง” ส่วนประกอบของกากหม้อกรองจะแตกต่างกันไป
ตามพื้นที่ปลูก พันธุ์อ้อย ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและวิธีการกรอง แต่โดยทั่วไปกากหม้อกรองประกอบด้วย
ไขและไขมัน 5-14% เยื่อใย 13-30% น�้าตาล 5-15% โปรตีน 5-15% เถ้า 9-20% กากหม้อกรองจะมีประมาณ 4 %
ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ และมีความชื้น 70-75 % โดยน�้าหนัก โดยทั่วไปชาวไร่อ้อยมักน�ากากหม้อกรองไปใส่ในไร่อ้อยโดยตรง
เพื่อช่วยปรับปรุงบ�ารุงดินและช่วยลดการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพราะกากหม้อกรองมีอินทรียวัตถุอยู่ 20%
มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ 0.4 %, 0.4 % และ 0.02 % ตามล�าดับ
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แต่เนือ่ งจากกากหม้อกรองมีความชืน้ สูงดังนัน้ การขนส่งกากหม้อกรองจ�านวน 1 ตันจะได้
น�้าหนักแห้งเพียง 250-300 กิโลกรัม จึงท�าให้การขนส่งกากหม้อกรองให้มีปริมาณเพียงพอที่จะ
ปรับปรุงดินต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่หากเราน�ากากหม้อกรองมาผ่านกระบวนการหมัก
เพื่อเปลี่ยนกากหม้อกรองให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์จะท�าให้ความชื้นของกากหม้อกรองลดลง จุลินทรีย์
จะช่วยย่อยอินทรียส์ ารท�าให้ปลดปล่อยปริมาณธาตุอาหารได้สงู ขึน้ แต่กระบวนการหมักนีจ้ ะต้อง
มีออกซิเจนเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์และเร่งให้หมักได้เร็วขึ้น จึงต้องมีการกลับกองปุ๋ยตลอด
เวลาเพื่อให้อากาศถ่ายเทเป็นการเติมออกซิเจน นอกจากนี้ในขั้นตอนการหมักยังสามารถเติม
ธาตุอาหารพืชเช่นไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสเพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารพืชสูงส�าหรับน�ามา
ใช้ทดแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์บางส่วนในภาวะที่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มีราคาแพงเช่นปัจจุบัน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มมิตรผล จึงได้ท�าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากหม้อกรอง
เพื่ อ น� า มาในการปรั บ ปรุ ง บ� า รุ ง ดิ น ในไร่ อ ้ อ ยในพื้ น ที่ ข องไร่ ด ่ า นช้ า งและชาวไร่ ข ้ า งเคี ย ง
โดยใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง และน�าเข้าเครื่องมือในการผลิตมาจาก
ต่างประเทศ ท�าให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้สูงถึง 10,000 ตันตั้งแต่ปีแรก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เองท�าให้มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างต�่าจึงสามารถใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้ในปริมาณสูงถึง 4 ตัน/ไร่ ซึ่งจะ
ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณภาพดินในไร่อ้อยอย่างชัดเจนในปีถัดไป
ปุ๋ยอินทรีย์กากหม้อกรองที่เราผลิตได้มีปริมาณ
ธาตุอาหารครบทุกธาตุที่อ้อยต้องการ โดยมีปริมาณ รวมทั้งการพัฒนาระบบนิเวศน์ของแต่ละสภาพแวดล้อมโดยตรง
อินทรียวัตถุมี
ธาตุไนโตรเจนสูงกว่า 2% มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส บทบาทส�าคัญในการปรับปรุงบ�ารุงดินเนื่องจาก
ธาตุโพแทสเซียมประมาณ 1% และมีการย่อยสลาย ● เป็นสารเชื่อมเม็ดดินให้รวมกันเป็นก้อน โดยจะเชื่อมเม็ดทรายกับอนุภาคของดิน
สมบูรณ์โดยมีอตั ราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต�า่ กว่า 20:1 เหนียวเข้าด้วยกันท�าให้ดินร่วนซุยขึ้นท�าให้ดินเหนียวมีช่องว่างในดินมากขึ้นจึงเพิ่มความ
ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติที่ดีกว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ที่กรม สามารถในการระบายน�้า การหมุนเวียนอากาศและการอุ้มน�้ามากขึ้น
วิชาการเกษตร ปี 2548 ก�าหนดไว้ ดังนั้นเราจึงสามารถ ● เพิ่มความสามารถในการอุ้มน�้าของดิน อินทรียวัตถุมีพื้นที่สัมผัสมากกว่าดินเหนียว
น�าปุ๋ยอินทรีย์กากหม้อกรองไปใส่ในไร่อ้อยได้โดยไม่เกิด ทุกชนิด จึงสามารถอุ้มน�้าไว้ได้ถึงแม้ว่าฝนจะแล้งเป็นเวลานาน
ผลกระทบต่ออ้อยและสิ่งแวดล้อม
● ช่วยลดอุณหภูมิของดิน เพิ่มความชื้นและลดการอัดตัวของดินโดยเฉพาะการใช้พืช
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งของอินทรียวัตถุ ซึ่งช่วยใน คลุมดิน
เรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติดินทั้งทางเคมี กายภาพ และ ● มีอิทธิพลต่อการควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) โดยดินที่มีอินทรีย์วัตถุ
ชีวภาพ อันส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับความอุดม สูงค่า pH จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
สมบูรณ์ของดิน ความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน ● อินทรียวัตถุเพิ่มเติมธาตุอาหารส�าหรับพืช นอกจากสลายตัวให้ธาตุอาหารหลาย
ชนิดแก่ดินแล้วยังช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารบางชนิดที่ถูกดินยึดไว้ออกมาเป็นประโยชน์
ต่อพืช โดยขณะสลายตัวจะให้กรดอินทรีย์ออกมา
● ควบคุมความเป็นพิษของธาตุอาหารในดิน ตามปกติดินที่มี pH ต�่าๆ ธาตุอลูมินัมและ
ธาตุเหล็กละลายออกมาในปริมาณสูงจนเป็นพิษต่อพืช การเพิ่มเติมอินทรียวัตถุลงไป
ในดินจะปลดปล่อยสารบางชนิดออกมาควบคุมความเป็นพิษของธาตุทั้งสองชนิด
● อิทธิพลต่อจุลินทรีย์เพราะเป็นแหล่งอาหารและพลังงานต่อสิ่งมีชีวิตในดิน และเมื่อ
สิ่งมีชีวิตในดินมีการเจริญเติบโตอย่างปกติแล้ว ท�าให้กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดินด�าเนิน
ไปอย่างปกติ
“การใช้ ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ก ากหม้ อ กรองเพื่ อ บ� า รุ ง ดิ น และ
ทดแทนปุ ๋ ย วิ ท ยาศาสตร์ ใ นใร่ อ ้ อ ยเป็ น การลงทุ น สร้ า ง
ชีวิตใหม่ให้ผืนดิน ซึ่งจะท�าให้ได้ผลตอบแทนที่ดีงามต่อ
ชาวไร่ออ้ ยและสภาพแวดล้อมในชุมชนชาวไร่อย่างยัง่ ยืน”
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“พ่อราชันย์ นามวิจิตร”
ผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนากับภารกิจสร้างหมู่บ้านมิตรผล
โมเดิร์นฟาร์มแห่งแรกของไทย

ด้วยความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อลูกบ้าน ‘พ่อราชันย์
นามวิจิตร’ ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสะอาด ต�าบลโคกสะอาด
อ�าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พ่อผู้ใหญ่คนเก่งนักพัฒนาผู้ไม่เพียง
แต่ ดู แ ลแค่ ส ารทุ ก ข์ สุ ก ดิ บ ของลู ก บ้ า นให้ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ส งบ
ร่มเย็นตามหน้าที่ในทางปกครองเท่านั้น หากแต่พ่อราชันย์ยังใส่ใจ
ในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้ลูกบ้านได้อุ่นใจควักไปในกระเป๋า
มีเงินใช้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยสิ่งที่พ่อราชันย์
คิดฝันไว้ตลอดคือการวางแนวทางพัฒนาหมู่บ้านโคกสะอาดให้กลาย
เป็นหมู่บ้านที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความสุข อยู่ดีกินดี และลูกบ้าน
มีความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน
24 มิตรชาวไร่

พอมีมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
เข้ามาเสนอวิธีการทำไร่แบบใหม่
ที่เขาว่าดีทำแล้วมันจะยั่งยืน
แหม ใจมันตรงกัน
ผมนี่ก็ไม่ลังเลเลย
อยากรู้มันก็ต้องลอง
เรามันคนชอบลองอยู่แล้ว
ไม่ลองมันก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ
ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเจตนารมย์อันแรงกล้าท�าให้
พ่อราชันย์พยายามมองหาวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการท�าไร่อ้อย
ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของลูกบ้าน โดยเริ่มรับวิธีการท�าไร่แบบใหม่
ตามแนวทางของ “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม” เข้ามาลองปรับใช้ในไร่
ของตนเองก่อนเพือ่ ศึกษาเทคนิค วิธกี าร ตลอดจนเครือ่ งไม้เครือ่ งมือ
ใหม่ๆ โดยมีมิตรผลคอยเป็นกุนซือแนะน�าให้อย่างใกล้ชิด จากนั้น
จึงค่อยๆ ขยายผลไปสู่ลูกบ้านให้ท�าตามจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส�าคัญขึ้นในหมู่บ้านโคกสะอาด ซึ่งนี่ไม่ใช่ความส�าเร็จแรกของ
พ่อราชันย์ เพราะก่อนหน้านีพ้ อ่ ราชันย์คอื ผูบ้ กุ เบิกการน�ารถตัดอ้อย
เข้ามาใช้ในหมู่บ้าน ท�าให้บ้านโคกสะอาดเป็นหมู่บ้านแรกๆ ของ
ชัยภูมิที่มีรถตัดอ้อยใช้มาแล้ว
“ก่อนทีจ่ ะเริม่ เปลีย่ นมาท�าไร่ตามแนวทางมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม
ผมก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมในที่ต่างๆ อยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเข้าไป
เยี่ยมชมแปลงสาธิตทดลองในหลายๆ พื้นที่ที่จัดให้เราเข้าไปดู
ก็พอได้แนวทาง เห็นวิธีการแล้วก็น�ากลับมาปรับปรุงในไร่ของเรา
เองก่อน ใจก็คดิ แต่วา่ ทีท่ า� อยูน่ กี่ เ็ พือ่ ช่วยให้ลกู บ้านเราเขามีผลผลิต
สูงๆ เรียกได้ว่าดูแลกันทุกเรื่อง ทั้งเรื่องปากท้องเรื่องความเป็นอยู่
ลามไปถึงเรื่องเงินในกระเป๋า ทีนี้พอมีมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเข้ามา
เสนอวิธีการท�าไร่แบบใหม่ที่เขาว่าดีท�าแล้วมันจะยั่งยืน แหม ใจมัน
ตรงกัน ผมนี่ก็ไม่ลังเลเลย อยากรู้มันก็ต้องลอง เรามันคนชอบลอง
อยู่แล้ว ไม่ลองมันก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ” พ่อราชันย์กล่าว
เริ่มต้นจากลูกไร่สิบกว่าคนขยายไปเป็นลูกกลุ่มในเครือ
ญาติพี่น้องกันเองก่อน แล้วค่อยๆ ขยายไปทั้งหมู่บ้าน ทุกวันนี้ที่
บ้านโคกสะอาดไม่มีใครไม่รู้จัก “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม” ในส่วน
ของพ่อราชันย์มีไร่เป็นของตัวเองกว่า 800 ไร่ และเป็นพื้นที่เช่า
อีก 1,000 ไร่ รวมแล้วกว่า 1,800 ไร่ ขณะนี้ได้เริ่มทยอยรื้อแปลง
มาปลูกอ้อยตามแนวทาง “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม” น�าร่องไปแล้ว
กว่า 200 ไร่ และยืนยันหนักแน่นว่าในปีหน้าจะทะยอยรือ้ แปลงเพิม่
ขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มพื้นที่ทุกตารางนิ้วเพราะการท�าไร่แบบมิตรผล

โมเดิร์นฟาร์มนั้นต้นทุนในระยะยาวต�่ากว่า เครื่องไม้เครื่องมือ
พร้อมกว่า หมดปัญหากังวลใจเรื่องขาดแคลนแรงงานคนตัดอ้อย
“อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเป็นผู้บุกเบิกน�ารถตัดอ้อยเข้ามาใช้ใน
การท�าไร่ ตอนนัน้ ผมได้เครือ่ งมาจากประเทศออสเตรเลีย ได้มา 2
เครื่องเป็นหมู่บ้านแรกเลยนะที่ใช้รถตัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็น
อย่างดีจากทางมิตรผล ตอนนี้หลายหมู่บ้านก็เริ่มหันมาใช้ตาม ก็จะ
มีที่บ้านหนองดินด�า บ้านหนองคอนไทย ซึ่งพอเราใช้รถตัด ปัญหา
ใหม่ที่ตามมาคือพื้นที่เรามันเล็กเกินไปไม่คุ้มที่จะใช้รถตัด ทางออก
มันก็มีอยู่คือเราต้องรวมแปลงให้เป็นแปลงใหญ่ให้มันยาวเข้าไว้
ให้มนั เป็นร่องเดียวกันยาวสุดลูกหูลกู ตา ซึง่ ลูกบ้านเองก็ไม่มปี ญ
ั หา
กับการปลูกอ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนะ แถมหมดกังวล
เรื่องปัญหาแรงงานคนตัดอ้อยด้วย เพราะตอนนี้ที่บ้านโคกสะอาด
เราไม่มีแรงงานแล้ว ลูกบ้านเขาก็เริ่มหันมารื้อแปลงปลูกใหม่ตาม
แนวทางมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มกัน ยิ่งตอนนี้โรงงานน�้าตาลจะเปิด
รางรับอ้อยใหม่เพื่อรองรับอ้อยรถตัดและรับอ้อยสดจากรถตัดก่อน
ด้วยแล้ว ยิ่งเป็นโอกาสดีใหญ่ที่เร่งให้ลูกบ้านผมตื่นตัวและรื้อแปลง
กันไวขึ้น เราต้องใช้โอกาสนี้ในการจัดการเรื่องรวมแปลงของลูก
บ้านให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งนี่จะเป็นทางออกที่ท�าให้หมู่บ้านเราพัฒนาการ
ท�าอ้อยให้ได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม”
พ่อราชันย์กล่าวทิ้งท้าย
ทุกวันนี้หมู่บ้านโคกสะอาดกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
หมู่บ้านแรกของไทยที่ลูกบ้านต่างหันมาท�าไร่อ้อยวิถีใหม่กัน
ทุกครัวเรือน ท�าให้มิตรชาวไร่ในแถบภูเขียวต่างขนานนาม
บ้านโคกสะอาดว่าเป็น “หมูบ่ า้ นมิตรผลโมเดิรน
์ ฟาร์ม” และ
ยกย่อง “พ่อราชันย์ นามวิจติ ร” ให้เป็นผูใ้ หญ่บา้ นนัก
พัฒนา ผูน
้ า� พาความมัง่ คัง่ ได้อย่างยัง่ ยืนมาสูล่ กู บ้านได้เป็น
ผลส�าเร็จ

สงสัยให้ถาม
ในช่วงอากาศร้อนแล้งอย่างช่วงนี้
สามารถใส่ปุ๋ยให้อ้อยได้หรือเปล่า?
ตอบโดย : คุณจ�านาญ โคตรภูเวียง
ผู้ช�านาญการเทคนิคปฏิบัติการด้านปุ๋ย
ก่อนอืน่ ขอท�าความเข้าใจก่อนว่าปุย๋ วิทยาศาสตร์ทใี่ ส่ลงไปในดินนัน้
รากอ้อยจะดูดมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อปุ๋ยถูกน�้าในดินท�าละลายจนปุ๋ยแตกตัวเป็น
ประจุธาตุอาหารอยู่ในรูปสารละลายในดินเสียก่อน ดังนั้นหากเราใส่ปุ๋ยใน
ช่วงที่แล้งมาก ก็จะไม่มีน�้าในดินเพื่อมาท�าละลายปุ๋ย ปุ๋ยก็จะยังอยู่ในรูป
ของแข็งเช่นเดิม ท�าให้รากอ้อยไม่สามารถดูดเอาธาตุอาหารมาใช้ประโยชน์
ได้ และหากเราใส่ปยุ๋ ทิง้ ไว้เป็นเวลานานมีโอกาสทีธ่ าตุอาหารจะสูญเสียจาก
การทีป่ ยุ๋ เปลีย่ นรูปเป็นก๊าซระเหยไปในอากาศ (Volatilization) ซึง่ เป็น
สาเหตุทที่ า� ให้เกิดโลกร้อนมากขึน้ ดังนัน้ วิธกี ารทีด่ จี งึ ควรใส่ปยุ๋ วิทยาศาสตร์
หลังจากที่ดินมีความชื้นพอสมควรแล้ว ทีดีที่สุดคือใส่ปุ๋ยแล้วฝนตกตาม
ชาวไร่จึงควรติดตามสภาพอากาศอยู่เสมอเพื่อสามารถจัดการไร่ได้แม่นย�า
มากขึน้ อยู่เสมอเพื่อจะจัดการไร่ได้แม่นย�ามากขึ้น

ผมมีไร่ออ้ ยอยู่ 300 ไร่ ถ้าจะเปลีย่ น
มาทำไร่ออ้ ยแบบสมัยใหม่ผมต้อง
เตรียมพันธุอ์ อ้ ยสำหรับปลูกกีพ
่ นั ธุ์
เพราะเดิมผมปลูกพันธุข์ อนแก่น 3
พันธุเ์ ดียว แล้วโรงงานมีพนั ธุเ์ ตรียม
ไว้บริการหรือไม่ครับ?

ผมดูแล้วว่าไร่อ้อยของผมน่าจะต้องใส่ปุ๋ยรอฝน
ควรใช้ปุ๋ยอะไร สูตรไหนดีครับ?
ตอบโดย : คุณจ�านาญ โคตรภูเวียง
ผู้ช�านาญการเทคนิคปฏิบัติการด้านปุ๋ย
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่จะมีผลกระทบกับอ้อยหากใส่ในช่วงแล้งคือปุ๋ย
ไนโตรเจน ได้แก่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)
หรือปุ๋ยเกลือ เมื่อปุ๋ยไนโตรเจนทั้งสองชนิดละลายน�้าจะได้ไนโตรเจน
ในรูปแอมโมเนียม-ไนโตรเจน และไนเตรท-ไนโตรเจน กรณีที่ชาวไร่
มีความจ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ยรอฝนจริงๆ แนะน�าให้ใส่ปุ๋ยผสมเนื้อเดียวกัน
(compound) เช่นสูตร 16-16-16, 16-20-0 หรือ 18-46-0 เนื่องจาก
ไนโตรเจนจะอยู่ในทั้งรูปของแอมโมเนียมและไนเตรท ซึ่งรากอ้อยจะดูด
ใช้ ไ นเตรทได้ ง ่ า ยกว่ า จึ ง ลดการสู ญ เสี ย ได้ บ ้ า งและอี ก อย่ า งคื อ
ไนโตรเจนถูกท�าเป็นเนื้อเดียวกันกับธาตุอื่นด้วยกระบวนการทางกลและ
ทางเคมีจึงมีส่วนช่วยลดการสูญเสียได้
หากเป็นปุ๋ยผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk blending) ต้อง
เลือกใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนต�่าๆ เช่นสูตร 16-16-8, 15-7-18 หรือ
16-16-8 เนื่องจากในปุ๋ยผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันธาตุไนโตรเจนมัก
อยู่ในรูปแอมโมเนียม (จากปุ๋ยยูเรีย) ซึ่งจะสูญเสียธาตุอาหารได้ง่ายใน
สภาพไร่ที่แห้งแล้ง
อย่างไรก็ตามในทัง้ สองกรณีจะต้องใส่ปยุ๋ แบบฝังกลบเท่านัน้ ห้ามเปิด
หน้าดินมากเพือ่ เลีย่ งการสูญเสียความชืน้ ในดิน และท�าให้ปยุ๋ สูญเสียในรูป
ของก๊าซง่ายกว่าและควรเลือกเครื่องใส่ปุ๋ยแบบที่มีจานเปิดหน้าดินเพียง
เล็กน้อย (double disk opener) หลีกเลี่ยงแบบที่เป็นผาลริปเปอร์
เนื่องจากจะท�าให้หน้าดินแตกมากสูญเสียความชื้นในดินสูง

การปลูกอ้อยใน
MITR PHOL ModernFarm
ต้องเป็นร่องคู่หรือร่องเดี่ยว
ถึงจะได้ผลผลิตดีที่สุดครับ?

ตอบโดย : คุณรังสิมันต์ุ สัมฤทธิ์
ผู้ช�านาญการเทคนิคปฏิบัติการด้านพันธุ์อ้อย

ตอบโดย : คุณนิเวศ สุวรรณบุตร
ผู้ช�านาญการเทคนิคปฎิบัติการด้านอุปกรณ์การเกษตร

การปลูกอ้อยให้ได้ผลดีและลดความเสี่ยงจากความเสียหายของ
การเข้าท�าลายของโรคและแมลง ชาวไร่ควรแบ่งพื้นที่ปลูกอ้อยให้มีอย่าง
น้อย 2 พันธุ์ขึ้นไป โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ส่วนพันธุ์
อ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่นั้น กลุ่มมิตรผลได้ท�าการค้นคว้า
วิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์อ้อยที่ดีตลอดเวลา ซึ่ง มิตรชาวไร่สามารถติดต่อขอค�า
แนะน�าจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือเจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิตของกลุ่มมิตรผลที่
อยู่ใกล้บ้านได้ครับ

การปลูกอ้อยแบบโมเดิร์นฟาร์มที่ระยะร่อง 1.85 เมตร ควร
ปลูกเป็นร่องคูจ่ ะดีกว่า เพราะจ�าท�าให้ได้ประชากรอ้อยหนาแน่น และ
ผลผลิตสูง อย่างไรก็ดี หากชาวไร่ที่ยังจ�าเป็นต้องปลูกอ้อยที่ระยะ
ร่อง 1.65 เมตรอยู่ ก็ควรปลูกเป็นร่องเดี่ยว เพื่อสะดวกต่อการ
ท�างานในไร่ตั้งแต่พรวนบ�ารุงรักษา ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวอ้อย
เข้าหีบ ที่ควรมีจ�านวนล�าอ้อยเข้าหีบไม่น้อยกว่า 15,000 ล�าต่อ
ไร่ครับ

26 มิตรชาวไร่

เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับชาวไร่

น�้า/อาหาร/โรค
โดย วิโรจน์ ภู่สว่าง ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล

ไร่อ้อยไหนที่ต้นอ้อยโตไม่ได้เกณฑ์ก็ควรจะให้ปุ๋ยเพิ่ม ซึ่งให้
ในช่วงนี้ฟ้าฝนมาพอดี ต้องเช็คพยากรณ์อากาศให้ดีๆ ว่าฝนจะ
ตกช่วงไหน เพราะเมื่อให้ปุ๋ยเสร็จฝนตก ต้นอ้อยก็จะได้รับปุ๋ยอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เพื่อเร่งให้โตไว ส่วนสูตรที่เหมาะส�าหรับช่วงนี้
21-7-18 นะครับ อย่างที่บอก “ท�าให้เหมาะสม...ในเวลาที่เหมาะสม”
คราวนี้กลับมาดูเรื่องการปลูกอ้อยกันต่อ ว่าจะท�าอย่างไรถึงจะให้
ได้ผลผลิตสูงๆ ซึ่งสามารถท�าได้ถึง 20 ตันต่อไร่

การที่จะท�าให้ผลผลิตอ้อยสูงนั้นมีปัจจัยหลักๆ อยู่ 3 เรื่อง 1) น�้า
2) อาหารของอ้อย 3) โรคและวัชพืช ซึ่งทั้งสามเรื่องนั้นถ้าจัดการได้
ขอบอกเลยว่าผลผลิตสูงแน่นอน ในเรื่องแรก “น�้า” จากฉบับที่แล้วเรื่องนี้
ก็ เ ป็ น เรื่ อ งส� า คั ญ ในการปลู ก เพราะสมั ย ก่ อ นการปลู ก พื ช ต้ อ งรอฝน
ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่สามารถปลูกได้ อ้อยก็เช่นเดียวกัน ถ้าพื้นที่ไหนไม่มี
แหล่งน�้าการจะปลูกอ้อยปลายฝนหรืออ้อยน�้าราดคงเป็นเรื่องยากแน่นอน

28 มิตรชาวไร่

ดังนั้นต้องหาวิธีจัดการเรื่องน�้าให้เพียงพอและวิธีการให้ได้น�้ามานั้นมีอยู่
หลากหลายแล้วแต่พื้นที่ เช่น การขุดสระ เจาะบ่อ ฯลฯ เมื่อมีแหล่งน�้า
แล้วก็จะต้องมีวิธีการให้น�้าที่มีประสิทธิภาพที่สุดไม่ว่าจะเป็นการให้น�้า
แบบสายน�้าหยด (บนดินหรือใต้ดิน) ใช้เครื่องมือให้น�้าที่เรียกว่าระบบ
เซ็นเตอร์พีวอท (Center Pivot Irrigation) และระบบไลน์เนียพีวอท
(Linear Pivot Irrigation) เป็นต้น คราวนี้เมื่อมีน�้าเพียงพอ ต่อมาก็จะต้อง
มาดูเรื่องของการให้น�้าเพราะอ้อยจะมีช่วงความต้องการน�้ามากหรือน้อย
จะแตกต่างตามระยะการเจริญเติบโต ดังนั้นการปลูกอ้อยนั้นแบ่งความ
ต้องการน�้าเป็น 4 ระยะด้วยกันขึ้นกับสภาพภูมิอากาศและช่วงระยะการ
เจริญเติบโต คือ ระยะปลูกจนงอก ระยะก้าวย่างสร้างปล้อง (เป็นช่วงที่
ต้องการน�้ามากที่สุด) ระยะสร้างน�้าตาลหรือช่วงสร้างผลผลิต (ให้เฉพาะ
อ้อยเริ่มแสดงอาการขาดน�้า) ระยะสุกแก่ (เป็นช่วงที่อ้อยต้องการน�้าน้อย
แต่ต้องไม่ขาด) แต่อย่างไรก็ตามต้องสังเกตตามสภาพดิน สภาวะอากาศ
และลักษณะทางกายภาพของอ้อยเป็นส�าคัญ เพราะการให้นา�้ ต้องเหมาะสม
มากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ได้ จะท�าให้อ้อยหยุดการเจริญเติบโต

เรือ่ งทีส่ องอาหารของอ้อย อย่างทีท่ ราบกันอยูแ่ ล้วว่า
อาหารของพืชจะแบ่งเป็นธาตุหลักและก็ธาตุรอง 17 ชนิด
ที่ส�าคัญก็คือธาตุหลักได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ถ้าในดินมีธาตุอาหารครบถ้วนอ้อยก็จะเจริญ
เติบโตได้ดี ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราปลูกอ้อย ตัดอ้อย
ส่งโรงหีบอ้อยทุกๆ ปี ในแต่ละปีนั้นอ้อยได้ดูดสารอาหารออก
จากดินไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีการเติมธาตุอาหารกลับลงไปในดิน
ไม่นานพื้นที่ดินนั้นก็จะหมดค่าไม่สามารถปลูกอ้อยได้อีกต่อ
ไป ส่วนในพื้นที่ปลูกอ้อยนั้นจะต้องใส่ปุ๋ยแบบไหนนั้นถ้าตาม
ทฤษฎีแล้วต้องมีการวิเคราะห์ดินในพื้นที่นั้นๆ แต่ความเป็น
จริงก็ไม่สามารถจะท�าได้ ดังนั้นเราก็จ�าเป็นต้องให้ปุ๋ยสูตร
กลางๆ ไว้ก่อนเช่น 16-16-16 เป็นต้น การใส่ปุ๋ยนั้นถ้าเป็นอ้อย
ปลูกใหม่เราจะใส่รองพื้นตอนลงท่อนพันธุ์ คือ ถ้าเป็นแบบ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม การใช้เครื่องจักรในการปลูกอ้อยก็จะใส่
ปุ๋ยไปพร้อมกันเลยเพราะเครื่องปลูกอ้อยจะมีที่ใส่ปุ๋ยอัตโนมัติ
การใส่ครั้งที่สองเมื่ออ้อยอายุได้ 3-4 เดือน แล้วแต่ระยะห่าง
ของการให้ปุ๋ยแต่ละครั้ง ส่วนการให้ปุ๋ยของอ้อยตอได้กล่าวไว้
แล้วในฉบับก่อนๆ นะครับ

จริงๆ แล้วมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ
การให้ปุ๋ยของประเทศออสเตรเลีย รวมถึง
เรื่องการก�าจัดวัชพืชที่เป็นปัจจัยในการ
ปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง เอาไว้ฉบับหน้า
จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ส่วนสองเรื่องที่คุย
กันนี้ถ้าน�าไปปฏิบัติก็ถือได้ว่ามาเกินครึ่ง
ทางของความส�าเร็จ แล้วรับรองว่า “อ้อยงาม
ผลผลิตสูง ไว้ตอนาน ก�าไรงาม”...แน่นอน
แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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MITR TALENT

FIGHTING
COCK
เปิดปูม 5 ไก่ชน
สายพันธุ์โบราณของคนไทย

“ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” สุภาษิตค�าพังเพยบทนี้ถึงจะจริง แต่คงใช้ไม่ได้ทั้งหมดกับการดูไก่ชน
คุณลักษณะดี ที่นอกจากจะต้องดูที่ความสวยงามของขนแล้ว มิตรชาวไร่ที่นิยมเลี้ยงไก่ชนจะทราบกันดีว่ายัง
ต้องดูที่คุณลักษณะอื่นอีกหลายประการ เพื่อเสาะหาให้ได้ “ไก่ชนพันธุ์ดี” มาไว้ประดับบารมีเสริมราศีมิตรชาวไร่
ยิ่งถ้าได้ไก่ชนสายพันธุ์แท้สืบเชื้อสายจากต้นต�ารับในยุคบุกเบิกด้วยแล้วรับรองว่าจะยิ่งเป็นที่ต้องตาต้องใจในหมู่
มิตรชาวไร่ที่หลงใหลในเสน่ห์ของไก่ชนกันเลยทีเดียว

โดยทั่วไปแล้วไก่ชนในบ้านเราจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่ปรากฎเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นพันธุ์ไก่ชน
โบราณที่มีคุณลักษณะดี จัดอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์บุกเบิก และได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ มีด้วยกันทั้งสิ้น 5 สายพันธุ์ มี
ลักษณะรูปร่าง และกริยาสง่างามแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่ามิตรชาวไร่ท่านใดจะต้องชะตากับไก่ชนพันธุ์ไหนเป็นพิเศษ
ซึ่งไม่ว่าจะเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม เสริมบารมี หรือเลี้ยงไว้เพื่อการแข่งขัน ไก่ชนพันธุ์โบราณที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมาตั้งแต่
ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เรารวบรวมมาแนะน�ากันในวันนี้ ประกอบด้วย

“ไก่ชนพระนเรศวร” หรือ ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว

ด้วยวีรกรรมที่สร้างความภูมิใจให้คนไทยมาตั้งแต่ครั้งสมัย
อยุธยา สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว จากเมือง
พิษณุโลกล้มไก่ชนของพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีได้ส�าเร็จ
จึงท�าให้ไก่ชนพันธุ์นี้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งฝั่งไทยและพม่ามาจนถึง
ทุ ก วั น นี้ ด้ ว ยลั ก ษณะหน้ าหงอนบาง กลางหงอนสูง สร้อยระย้า
หน้านกยูง อกชัน หวั้นชิด หงอนบิด ปากร่อง พัดเจ็ด ปีกสิบเอ็ด
เกล็ดยี่สิบสอง ถือเป็นไก่ชั้นเยี่ยม ที่ไม่ว่าจะบนสังเวียนไหนไก่ชน
พระนเรศวรจะเป็นตัวเอกเจ้าสังเวียนเสมอ
30 มิตรชาวไร่

ไก่ชนพันธุ์นกแดงหางแดง

เป็นไก่ชนพันธุ์แท้แต่โบราณ มีอยู่ทั่วไปแถบภาคกลาง ภาคใต้ และ
ภาคเหนือ ไก่นกแดงเป็นไก่ชนทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังมาแต่สมัยอยุธยา ในช่วงกลาง
เป็นไก่ของขุนฤทธิ์ปูพ่าย หรือพระยาศรีไสยณรงค์ เจ้าเมืองกาญจนบุรี
ทหารเอกแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นเพื่อนสนิทของขุนเดช
พระเวทย์แสนศึกสู้ หรือพระยาไชยบูลย์ผนู้ ยิ มไก่เขียวหางด�า และไก่นกแดง
เช่นกัน

ไก่นกกรด” หรือ ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางด�า

เป็นไก่สวยงามอีกพันธุ์หนึ่ง ท่าทางยืนเด่นสง่าผ่าเผย ชั้นเชิงดี มัก
มีแข้งเปล่า เป็นไก่ชนดุดันไม่กลัวใคร ไก่นกกรดเป็นไก่พันธุ์แท้แต่โบราณ
สมัยอยุธยา โด่งดังเมื่อครั้งฉลองกรุงหงสาวดีจัดให้มีการชนไก่หน้าพระ
ที่นั่งบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรยังทรงพ�านักอยู่พม่า โปรดให้พระน้อง
ยาเธอสมเด็จพระเอกาทศรถน�าไก่กรดไปชนหน้าพระที่นั่ง ได้ชนะไก่พม่า
และได้อยู่เป็นพ่อพันธุ์สืบทอดในประเทศพม่าจนถึงปัจจุบัน

ไก่ชนพันธุ์เขียวเลาหางขาว

ไก่ชนพันธุท์ องแดงหางด�า

ไก่ชนสายพันธุ์นี้ เป็นพันธุ์แท้แต่โบราณ เป็นไก่ขนาดกลาง
น�้าหนักโดยเฉลี่ยตัวผู้ประมาณ 3-3.5 กิโลกรัม ตัวเมีย 2.5-3
กิโลกรัม สีของเปลือกไข่มีสีน�้าตาลอมแดง และลูกเจี๊ยบจะมีสีแดง
ทั้งตัวแบบไก่โร้ดไอร์แลนด์เรด ปาก แข้ง เล็บ เดือยสีเหลืองอมแดง
ตาสีแดงอ่อน ตามพงศาวดารเล่ากันว่า ตอนฉลองกรุงหงสาวดีจัด
ให้มีการชนไก่หน้าพระที่นั่งพระเจ้าบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชครั้นยังทรงพ�านักอยู่หงสาวดี ได้มีรับสั่งให้สมเด็จพระน้อง
ยาเธอ พระเอกาทศรถน�าไก่ไทยไปร่วมชนในงานฉลองกรุงหงสาวดี
ครั้งนั้น ด้วยไก่ทองแดงหางด�า ได้ไปสร้างชื่อเสียงเอาชนะไก่พม่าได้
อย่างง่ายดาย ไก่ทองแดงหางด�า มีแหล่งก�าเนิดอยู่ในแถบจังหวัด
เพชรบุรี ราชบุรี อยุธยา ชลบุรี สุพรรณบุรี พิจิตร และเพชรบูรณ์

เป็นไก่ชนพันธุ์แท้แต่โบราณ สีเปลือกไข่ เปลือกสีขาวอมน�้าตาล
ลูกเจี๊ยบหัวขาว หน้าคอ หน้าอกสีขาว สันหลังด�า ปีกในด�า ไชปีกนอก
ขาว ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีขาวอมเหลือง อมน�้าตาล ตาสีขาวอมเหลือง
มีกิตติศัพท์มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ช่วงแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระยาสมุหกลาโหมก�าแพงเพชร นิยมไก่เขียวเลาหางขาว และสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน มีแหล่งก�าเนิดที่ส�าคัญอยู่ที่จังหวัดก�าแพงเพชร เพชรบุรี
สุพรรณบุรี อยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์
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ทำไร่อ้อย มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ร่ำรวยถ้วนหน้า

อุตะ....ร�า่ รวย ร�า่ รวยจริงจริง๊ พ่อคุณ
ปีนซี้ อื้ ทีด่ นิ เพิม่ อีก 49 ไร่เพือ่ ขยายพืน้ ที่
ท�าไร่ออ้ ย แบบ Mitr Phol Modernfarm
เตรียมพร้อมรองรับการท�างานด้วยรถตัด
เลยนะ คุณพิมล สุภาพเพชร โควต้า 101137
ชาวไร่ออ้ ยเขตส่งเสริมที่ 10 โรงงานน�า้ ตาล
มิตรผล ภูเขียว เยีย่ มจริงๆ

จากบ้านโป่ง...ถึงด่านช้าง

ร่วมด้วยช่วยกัน เตรียมพร้อม
ชาวไร่....มุ่งสู่การใช้รถตัดอ้อย
ชาวไร่เจ้าของรถตัดอ้อย พ่อจ�าลอง
เวียงอินทร์ ชาวไร่เขต 2/2 และนายพิสิทธิ์
พัฒมี (ทายาทของนายบัวไลย์ พัฒมี) ชาวไร่
เขต 1/2 ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับ
ชาวไร่ในโครงการเตรียมแปลงเพื่อรองรับการ
ใช้รถตัดอ้อยปี เพื่อเตรียมความพร้อมแปลง
อ้อยที่จะปลูกปลายฝนปี 2559/60 ให้เหมาะ
สมส�าหรับการใช้รถตัดอ้อย
พี่เราะ เป็นชื่อที่เราคุ้นชินและทักทายกันเมื่อเจอ
คุณไพเราะ ภูฆัง โควต้า 2069 พี่เราะเป็นชาวไร่ผู้น�าที่เริ่ม
ส่งอ้อยให้กับโรงงานน�้าตาลมิตรผล ตั้งแต่อยู่ อ.บ้านโป่ง
จ. ราชบุรี โดยมีสัญญาตัน 3,000 ตัน จนกระทั่งปัจจุบัน
ก็ยังเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโรงงานน�้าตาลมิตรผลด่านช้าง
กับสัญญาตัน 36,000 ตัน ช่วงนี้แว่วๆ ว่าพี่เราะได้คนรุ่น
ใหม่ไฟแรงมาช่วย ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ลูกสาวคนเก่ง น้อง
นริศรา เมื่อจบปริญญาตรีสาขา การจัดการอุตสาหกรรม
แล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจกลับมาช่วยงานคุณพ่อในไร่แล้ว
ก็ยังช่วยงานบัญชีฟาร์มของคุณแม่อีกด้วย น่าภูมิใจกับ
พี่เราะของเราจริงๆ ครับ
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GOSSIP
ซุบซิบชาวไร่

G
2/2

ฉันพร้อมล่ะเด้อ...

หนุ่มฟ๊อหล่อเฟี๊ยว
นางบัวภา บัวสอน โควต้า 205714
เขตฯ 5/2 หญิงแกร่งหัวไวใจสู้ แห่งมิตรผล
ภูเวียง ผู้มองอนาคตการท�าไร่อ้อยของ
ตัวเองในระยะไกล ได้ริเริ่มสร้างแปลง
ต้นแบบส�าหรับรองรับรถตัดอ้อย และยัง
เป็นแปลงเรียนรู้เพื่อขยายผลให้กับชาวไร่
ข้างเคียงอีกด้วย...แค่คุณคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
แล้ว เอ้าาาาา ปรบมือรัวๆ จ้า

ชาวไร่สมัยใหม่เปิดใจยอมรับเทคโนโลยี

หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าช่วง 2 – 3 ปีมานี้
เฮียลุ๊ย คุณสนั่น กุญชรกิตติคุณ โควต้า 5151
ดูหนุ่มฟ๊อหล่อเฟี๊ยวขึ้นทุกวัน เอาเป็นว่างานนี้
ได้คุณอนุชา ลูกชายที่ทั้งเก่งและเอาการเอางาน
ในไร่ แ บบใจเกิ น ร้ อ ยมาเป็ น ก� า ลั ง หลั ก ของ
ครอบครัว ซึง่ ในฤดูเก็บเกีย่ วอ้อยต้องช่วยคุณพ่อ
ดูแลการท�างานของรถตัดอ้อยถึง 2 คัน รวมทั้ง
กิจกรรมทุกอย่างในไร่ของตนเองกว่า 1,000 ไร่
และ ของลูกไร่อีก 700 ไร่ ด้วย สุดยอดไปเลย

คุณวิทยา ภูมิ่งศรี หรือที่ใครๆ ก็รู้จักกันในนามของ เสี่ยต่อม
เป็นชาวไร่สมัยใหม่ทเี่ ปิดใจยอมรับเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีท่ นั สมัยเพือ่ น�ามาประยุกต์
ใช้ในไร่ของตนเอง ซึ่งมี พี่เปรมฤดี ภูมิ่งศรี ภรรยาคู่ใจที่อยู่เคียงข้างและ
คอยให้ก�าลังใจตลอดมาในทุกๆ เรื่อง ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของการตัดสิน
ใจในการปรับเปลี่ยนระยะร่องปลูกอ้อยมาเป็น 1.65 เมตร จากเดิมปลูกที่
ระยะร่องเพียง 1.20 เมตร ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็มองว่าเสี่ยต่อมคิดผิดแล้ว
ที่ปลูกระยะร่องห่างขนาดนี้ คอยดูเถอะ เจ๊ง แน่ๆ !!!! และแล้วเสี่ยต่อม
ก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าการปลูกอ้อยระยะร่องที่ 1.65 เมตร ไม่ท�าให้
ผลผลิตต่อไร่ลดลง แถมยังประหยัดในเรื่องต้นทุนอีกครับ
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เหตุผลท่ีมิตรชาวไร่
เทใจให้รถตัด

ใช้เวลาทำไร่น้อยลง มีเวลา
อยู่กับครอบครัวมากขึ้น

ตัดทันเวลา อ้อยยังหวาน
ซีซีเอส.ไม่สูญหาย

ตัดรำคาญเรื่องแรงงาน
คนตัดอ้อย

มีใบอ้อยเหลือคลุมดิน
รักษาความชุ่มชื้นไว้ได้

ทำงานง่าย ตัดอ้อยเร็ว
ส่งโรงงานได้ไว

ขับรถตัดเย็นสบาย
ไม่ร้อน ไม่ดำ

เลิกเผาอ้อย ได้อ้อยสด
ลดโลกร้อน

สนุก ขับง่าย ใช้งานดี มีจีพีเอส

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครบ
ไม่ตกหล่น

เลิกหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดินกันเสียที

เปลี่ยนสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน
call center โทร 02-794-1888
บริษัท ไร่ด่านช้าง จำกัด โทร 091-578-7949
บริษัท ไร่อีสาน จำกัด โทร 085-488-2157
www.mitrpholmodernfarm.com

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

LIFESTYLE

FASHION
SUNGLASSES
เลือกแว่นกันแดดอย่างไรให้ “เท่” และ “มั่นใจ”

แว่นกันแดด ไม่เพียงแต่จะเป็นของคู่กายติดตัวมิตรชาวไร่
ไว้สวมใส่เวลาลงไร่ลุยงานลุยแดดปกป้อง “ดวงตา” ของเรา
ช่วยป้องกันสารพัดสิ่งทั้งกันแดด กันฝุ่น กันลม หรือแม้แต่
เชื้อโรคที่ลอยมากับสายลมได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นเหมือน
อาวุธคู่กายของ “มิตรชาวไร่” ที่จะเติมความเท่เพิ่มความมั่นใจ
เสริมบุคลิกภาพให้เราดูดีขึ้นกว่าที่เคยได้อีกด้วย ฉะนั้นอย่า
มัวเขินอาย...ลองเลือกหาแว่นกันแดดดีดีคู่ใจมาสวมใส่ เพิ่ม
ความเท่กันดีกว่า
ก่ อ นอื่ น มาท�า ความรู ้ จั ก กั บ ประเภทของเลนส์ กั น แดด
กันก่อน เพราะว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเลือกแว่นกันแดด
โดยปัจจุบันนิยมประเภทเลนส์ 3 ชนิด ได้แก่

เลนส์พลาสติก

เป็นเลนส์ชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด เนื่องจากทน
แรงขูดขีดได้ดีทั้งยังช่วยกรองรังสียูวีและอินฟาเรดได้ดีดีอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่นเลนส์ของแว่น Ray Ban Wayfarer Jackie OHH
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เลนส์แก้ว

จะมีความใสมากกว่าเลนส์พลาสติก และทนแรงขูดขีดได้ดี
กว่า แต่จะมีน�้าหนักมากกว่าเลนส์พลาสติก รวมทั้งยังแตกได้ด้วย
อาทิเลนส์ของแว่น Wayfarer RB 3384 Aviator

เลนส์พลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต

เลนส์พลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate
Plastic) จะมีน�้าหนักเบาที่สุด ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีมาก
จึ ง มั ก ใช้ ใ นการท� า แว่ น ส� า หรั บ เล่ น กี ฬ าหรื อ กิ จ กรรมโลดโผน
เพราะให้ความปลอดภัยจากอันตรายต่อดวงตาได้ดีที่สุด

เลนส์ทั้ง 3 ชนิดนี้สามารถเลือกสวมใส่ได้ทั้งงานไร่ และขณะขับรถในทุก
สภาพอากาศ ขึ้นอยู่กับความชอบของมิตรชาวไร่ ส่วนวิธีการเลือกแว่นกันแดด
ให้เหมาะกับใบหน้าเพิ่มราศี “มิตรชาวไร่” ให้ดูดี มีวิธีการง่ายๆ โดยดูจากโครง
หน้าหรือรูปหน้าเป็นหลัก

ใบหน้ากลม

มิตรชาวไร่ที่มีใบหน้ากลม ควร
เลื อ กกรอบแว่ น ที่ เ ป็ น แนวตรงหรื อ
มีเชิงมุมดี เพื่อลดความกลมแป้นของ
ใบหน้า โดยกรอบควรมีสีเข้ม เช่น สีด�า
สีกระ จะช่วยลดความเต็มอิ่มของรูป
หน้าได้

ใบหน้าเหลีย่ ม
ใ ห้ เ ลื อ กแว่ น ที่ มี ก รอบมนเล็ ก น้ อ ยจะช่ ว ยขั บ

ใบหน้าสี่เหลี่ยมกรามกว้างดูดียิ่งขึ้น ควรให้ส่วนบนสุดของ
ขอบแว่น อยู่สูงพอที่จะลดความชัดของแนวขากรรไกร

ใบหน้าแคบยาว

ควรเลื อ กกรอบที่ ป ิ ด
ช่องกลางของใบหน้ามากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดความ
ยาวของใบหน้า

ใบหน้าสามเหลีย่ ม
ใบหน้ารูปไข่

มิ ต รชาวไร่ ที่ มี ใ บหน้ า รู ป ไข่ ถื อ ว่ า
โชคดี ที่ เ ลื อ กใส่ ไ ด้ ห ลายทรงกว่ า คนอื่ น
ส�าหรับคนจมูกโตควรเลือกกรอบโต จมูก
ยาวควรเลือกกรอบที่มีก้าน 2 เส้นบน
จมูก และมีขาแว่นสูง หรือสะดุดตาหน่อย
ส�าหรับคนที่มีจมูกเล็กควรเลือกกรอบที่มี
ก้านระหว่างจมูกสูงและสีอ่อน

ส�าหรับใครที่มีใบหน้าสามเหลี่ยม
ควรเลือกกรอบเล็กบางและมีรูปทรงใน
แนวตั้ง นอกจากนั้น กรอบไม่ควรอยู่สูง
เกินไป เพราะจะเน้นคางแคบและหน้าผา
กกว้างของคุณยิ่งขึ้น ควรเลี่ยงกรอบใหญ่
ทรงสี่เหลี่ยม แกนหนา สีสด
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H O ROSCO PE
ดวงดีมีเฮ

วันอาทิตย์

ระวังความเครียดถามหา ความกดดันอาจเกิด
จากความเข้มงวดมากจนเกินไป จะส่งผลเสีย
กับงานได้ หรืองานจะเข้ามากจนท�าให้เครียด
และอยากหางานใหม่ แต่ช่วงกลาง มิ.ย.จะได้
รับข่าวดี อาจได้รับงานใหม่ โครงการใหม่ให้
รับผิดชอบ แต่จะมีคแู่ ข่ง หรืออุปสรรคพอสมควร
การเงินมีหมุนเวียนเข้าออกอยู่ตลอด หมุนได้
อยู่บ้าง กลาง มิ.ย. ไปแล้วค่าใช้จ่ายจะเยอะ
เป็นพิเศษ มีเกณฑ์ตอ้ งซ่อม ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร รถ หรือบ้าน
วันจันทร์

แม้ จ ะเครี ย ดแต่ ยั ง ยิ้ ม สู ้ กั บ ปั ญ หาและ
อุปสรรคได้ การงานยังต้องเข้มงวดและเผชิญ
ความกดดันต่อไป การเจรจาค้าขายจะตกลง
กันได้ ลูกน้องบริวาร จะสร้างปัญหา ท�างาน
ล่าช้า หรือลาออก ค่อยๆ เจรจา บัวไม่ให้ช�้า
น�้าไม่ให้ขุ่น ค่าใช้จ่ายของทั้งตนเองและบริวาร
รอเป็นหางว่าวตั้งแต่ต้น มิ.ย. กลาง มิ.ย. จะ
มีข่าวดีจากการกู้ยืม ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ
ทางการเงิน ไม่ควรให้คนอื่นกู้ยืมเป็นดี
วันอังคาร

ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง งดคุยโทรศัพท์
ขณะขับรถ มีเกณฑ์เดินทางไกล และระวังการ
เจ็บไข้ได้ป่วย การงานจะมีปัญหาความเครียด
เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ต้องยืดหยุดจะช่วยได้
การเจรจาค้าขายต่างประเทศให้คุณดี โดดเด่น
มาก ค่าใช้จา่ ยมากเป็นพิเศษเข้าซ้ายจ่ายออกขวา
แต่รายรับเข้ามาไม่ขาด
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อ.รามพล สำนักโหราราม
เดือนมิถุนายน 2558

วันพุธกลางวัน

มีเกณฑ์เดินทางไกล ได้พบเจอสถานทีใ่ หม่ทช่ี น่ื
ชอบ การต่างประเทศโดดเด่น เจรจาค้าขายดี ให้
ระวังสุขภาพโดยเฉพาะอาหารการกินเป็นพิเศษ
การงานต้องเข้มงวดเรือ่ งเอกสาร ระวังจะถูกตรวจ
สอบทางบัญชีและถูกบอกเลิกสัญญา ให้จดั สรร
ระบบบัญชีอย่างเข้มงวด วางแผนการเงินรองรับ
ค่าใช้จา่ ยฟุม่ เฟือย แต่จะมี รายรับเข้ามาตลอดเดือน

วันพุธกลางคืน

ให้ระวังสุขภาพและอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ปล่อยวางและยืดหยุ่นกฎเกณฑ์ต่างๆ จะท�าให้
เครียดน้อยลง ท�างานหนัก แต่งานคือเงิน เงิน
คืองาน และมีเกณฑ์ได้ลูกน้องใหม่เข้ามาช่วย
การงาน เป็นช่วงที่ต้องหมุนเงิน เข้าซ้ายจ่ายขวา
เพราะใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยตามใจตน มีเกณฑ์ปรับปรุง
บ้าน รถ เครื่องจักรให้ได้ต้องเสียทรัพย์หรือ
เป็นหนี้

วันพฤหัสบดี

ระวังสุขภาพจิตหรือปวดไมเกรน แม้จิตใจจะ
ย�่าแย่แต่ให้ยิ้มสู้จะผ่านไปได้ ให้ตรวจสอบการ
ท�างานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดภายหลัง มีเกณฑ์ได้ลูกน้องใหม่เข้า
มาช่วยสางงานค้างเก่า การเจรจาค้าขายต่าง
ประเทศโดดเด่นเป็นพิเศษ จะมีโชคทางการเงิน
เข้ามาตลอด ให้เตรียมรับมือกับรายจ่ายรอบทิศ
โดยเฉพาะค่าซ่อมแซม บ้าน รถ เครื่องจักร
ต่างๆ
วันศุกร์

อย่าระเริงจนเกินงามจนขาดความน่าเชื่อถือ ให้
ระวังสุขภาพเป็นพิเศษ การงานต้องเข้มงวดให้
รัดกุมเพราะอาจเกิดความเสียหายให้วิตกต้อง
แก้ไข แต่จะผ่านไปได้ การเจรจาค้าขายโดด
เด่นทั้งในและต่างประเทศ จะมีโชคทางการเงิน
เข้ามาอย่างต่อเนื่องให้รับมือกับรายจ่ายได้และ
จะได้รับข่าวดีมีคนให้กู้ยืมเงิน
วันเสาร์

ให้ ร ะวั ง สุ ข ภาพกายและใจอั น มี ผ ลจาก
ความเครียด โดยเฉพาะจากการเดินทางและ
การท�างาน ควรตรวจเช็คยานพาหนะและสิง่ ของ
ก่อนการเดินทาง มักหลงลืมบ่อย งานด่วนและ
งานการกุศลยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้
พักผ่อน แต่ก็ยังควบคุมดูแลได้เป็นอย่างดี
งานต่างประเทศโดดเด่น เจรจาค้าขายดี มีเกณฑ์
ตกลงกับคู่ค้าคู่สัญญา จะมีค่าใช้จ่ายมากเป็น
พิเศษ แต่หนี้สินสามารถตกลงกันได้ และมีโชค
ทางการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีข่าวดี
เรื่องการกู้ยืมเงิน

อ้อย

เป็นได้มากกว่า
น้ำตาล

ถือกำเนิดจากอ้อยคุณภาพของมิตรชาวไร่

ไฟฟ้า

ได้จากชานอ้อยที่เหลือทิ้งเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

อาหารสัตว์

เติมส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่กากน้ำตาล
(โมลาส) มอบให้กับสัตว์

ปุ๋ยอินทรีย์

นำวีนัสที่เหลือจากผลิตเอทานอลมาผสมกับ
กากหม้อกรองเพื่อคืนกลับไปสู่ไร่อ้อย

เอทานอล

พลังงานทดแทนแสนสะอาดจากกากน้ำตาล (โมลาส)

เปลี่ยนสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน
call center โทร 02-794-1888
บริษัท ไร่ด่านช้าง จำกัด โทร 091-578-7949
บริษัท ไร่อีสาน จำกัด โทร 085-488-2157
www.mitrpholmodernfarm.com

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

